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O nás

Jsme nezisková organizace registrovaná od roku 1991. Zabýváme se problemati-
kou dopravy v Praze, jejím vlivem na životní prostředí, lidské zdraví, veřejný pro-
stor a zodpovědný přístup občanů i veřejné správy k této problematice. Snažíme 
se prosazovat udržitelný život, podporujeme aktivní způsob městské dopravy 

– pěší i cyklistickou – a vedeme k ní školáky. První akce Pražských matek začaly 
v zimě 1988–89, kdy bylo potřeba reagovat na kritické hodnoty znečišťujících látek 
v pražském ovzduší a na naprosto nevyhovující smogovou vyhlášku. V květnu 1989 
uspořádalo sdružení v tehdejším Československu první demonstraci upozorňující 
na neřešené environmentální problémy a požadovalo pravdivé informace o stavu 
životního prostředí.

Náš stánek na Národní třídě během Evropského týdne mobility, foto archiv PM
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EditOrial

Ohlédneme-li se zpět za rokem 2016, nemáme se zač stydět. Podařilo se nám udržet zájem 
veřejnosti i veřejné správy o kvalitu veřejného prostoru a podmínky pro život všech obyva-
tel i návštěvníků města. Zdravé a přitažlivé prostředí ovšem souvisí s možnostmi pohybovat 
se ve městě bezpečně a příjemně pěšky, a tak zlepšování podmínek pro chůzi zůstává hlavní 
náplní naší činnosti. Na několika desítkách lokalit v Praze jsme spolu s občany dosáhli zkva-
litnění pěších cest a své zkušenosti s využíváním osvědčeného nástroje pro aktivní spolu-
účast veřejnosti při zkvalitňování pěší infrastruktury (portálu Chodci sobě) jsme předali 
do univerzitního města Olomouce. 
Zdaleka však nemůžeme tvrdit, že „máme hotovo“, značná část pražských obyvatel stále 
spoléhá při pohybu městem především na auto a ulice považuje za prostor, který patří 
dopravě, rozuměj autům, nikoli lidem. Někteří Pražané váhají udělat byť jen pár kroků 
po městě pěšky a nezůstávají v ulicích déle, než je nezbytně nutné. Ostatně pražské komu-
nikace a veřejná prostranství mnohde bez laviček, zeleně či pítek ke krátkodobému pobytu 
venku nikoho právě nelákají. 
Hlavnímu městu, jeho životnímu, společenskému a hospodářskému prostředí i konkurence-
schopnosti by prospělo, kdyby jeho vedení udělalo zásadní krok k přeměně vnímání veřej-
ného prostoru, přihlásilo se k chůzi jako základnímu způsobu městské mobility a razant-
něji zlepšovalo podmínky pro pěší i cyklisty. Je tedy stále co dělat, abychom přesvědčili oby-
vatele i zástupce města o tom, že chůze stojí za to. Budeme poctěni, pokud se rozhodnete 
v tomto směru nás podpořit, ať už tím, že se připojíte k našim aktivitám (budeme vás infor-
movat na našem webu www.prazskematky.cz i na FB o vhodných příležitostech), nebo tím, 
že finančně přispějete na účet spolku 2400373913/2010 drobnou částkou, která nikoho 
nezruinuje, ale naší organizaci umožní pokračovat v práci.

Jarmila Johnová, předsedkyně Pražských matek

Proč by měly ulice patřit jen autům?, foto archiv MHMP
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PrOjEkty
Našimi nejvýznamnějšími dlouhodobými aktivitami nadále zůstávají program Bez-
pečné cesty do školy a webový portál Chodci sobě, které jsou založeny na spo-
lupráci s občany a s veřejnou správou města. Jejich cílem je umožnit občanům 
(i nedospělým), aby se ve spolupráci s odborníky a městem aktivně podíleli na zlep-
šování veřejného prostoru pro chodce, tj. aby označovali nedostatky a vyjadřovali 
svá přání a ve spolupráci s odborníky navrhovali úpravy, které město či městské 
části, někdy s většími, jindy s menšími překážkami, respektive s delšími či kratšími 
prodlevami z velké části realizuje. 
Spolupráce s úřady a s veřejností není vždy snadná, Pražské matky si ji však velice 
cení. Uvědomujeme si totiž, že to vyžaduje mnoho úsilí a trpělivosti, ale zároveň 
víme, že dohoda je možná a přináší výsledky.

Bezpečné cesty do školy (Bcš)

V roce 2016 proběhly BCŠ v ZŠ Barrandov II. v Praze 5, v ZŠ Hostivař v Praze 15, 
v ZŠ Koloděje a nakonec v ZŠ Tusarova v Praze 7. Ve všech školách děti při mapo-
vání svých cest označily za nejnebezpečnější místa před školou nebo v jejím nej-
bližším okolí. Z monitoringu dopravy, který prováděli školáci pod vedením projek-
tanta Ing. K. Syrového, vyplynulo, že největší nebezpečí na ulici představují pro děti 
sami rodiče, kteří ve snaze dojet co nejblíže ke vchodu školy často parkují na pře-
chodu nebo v křižovatce, couvají, otáčejí se a působí tak dopravní zmatek. Své cho-
vání přitom většinou ospravedlňují spěchem, aniž by si uvědomovali, že tím děti, 
které v těchto nepřehledných situacích nejsou mezi auty vidět, ohrožují. Detailní 

Děti ze ZŠ Hostivař při mapování nebezpečných míst, foto archiv PM



5

informace o průběhu projektů na jednotlivých školách, výsledky průzkumů a ana-
lýz, dopravní studie, fotodokumentaci i další dokumenty naleznete v databázi rea-
lizovaných projektů na webu Pražských matek www.prazskematky.cz.

Pro všechny zmíněné školy zpracovali projektanti na základě žákovského mapování 
dopravní analýzu a studii s návrhy, jak dopravně problematické situace řešit. Pro-
jekty BCŠ na základních školách na Barrandově, v Hostivaři a v Kolodějích objed-
nal pražský magistrát, v případě ZŠ Tusarova jej zadala a financovala městská část 
Praha 7. V ZŠ Tusarova se ukázalo, že děti se obávají i nepřehledného prostředí s křo-
visky a zídkami v parku proti škole, kde se setkávají problematické skupiny obyva-
tel. Podobné je to v případě temného průchodu na Barrandově, jehož zušlechtění si 
vzal za úkol senátor Václav Láska. Letošní výstupy – dopravní analýzy i studie – byly 
dobře přijaty městskými částmi Praha 5 , Praha 15, Praha 7 i pražským magistrátem. 
V Kolodějích se dosud o osudu studie vyjednává.

Monitoring dopravy
Pod vedením dopravního projektanta se děti zúčastnily monitoringu dopravy 
na vybraných místech. Monitoring se ukázal jako důležitý prvek projektů BCŠ, 
a to ze dvou důvodů. Jednak poskytuje cenná exaktní data o způsobu dopravy 
a dopravním chování na vybraných místech, a tím zakládá argumentační opod-
statnění změn navrhovaných v  dopravní studii a  napomáhá jejich prosazení 
u výkonných orgánů města, jednak je monitoring v ulicích přínosný pro samotné 

Největší zmatek bývá ráno přímo před školou, ZŠ Hostivař a ZŠ Barrandov, foto K. Syrový

V Hostivaři mají nové parkoviště pro kola, na Barrandově opraví podchod, foto archiv PM
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děti, které mají možnost sledovat dopravní chování včetně nejčastějších pře-
stupků. Z těchto důvodů jsme do ročníku 2017 zařadili monitoring dopravy jako 
povinnou součást projektů BCŠ. 

Pěší dny
V rámci programu BCŠ 2016 jsme se snažili povzbudit děti i rodiče k chůzi uspo-
řádáním pěších dnů, během nichž byly děti vyzvány, aby urazily alespoň část své 
cesty do školy pěšky. Smyslem pěších dnů je dětem i rodičům ukázat, že cesta 
do školy pěšky může být zajímavější než autem, snazší a někdy i rychlejší, než by si 
mysleli. Na ZŠ Koloděje zorganizovali celý pěší týden, na ZŠ Barrandov se v rámci 
pěšího dne v některých třídách podařilo dosáhnout toho, že žádné z dětí nepřijelo 
do školy autem. Všechny děti v ZŠ Tusarova, které přišly ke škole pěšky přinejmen-
ším od zastávky MHD, zase zažily příjemné překvapení: před školou je čekala sní-
daně v podobě čerstvě upečených koláčů a pan místostarosta Prahy 7 Mirovský, 
který dorazil na kole a snídani zaplatil z fondu své kanceláře jako dar škole. 

Kolik aut nedá přednost chodci?, ZŠ Hostivař a ZŠ Barrandov, foto K. Syrový

Na pěší den v ZŠ Tusarova přišel i místostarosta O. Mirovský, foto archiv PM
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Realizace návrhů z dopravních studií BCŠ
Na základě dopravních studií zpracovaných za více než deset let existence pro-
gramu BCŠ na 47 školách bylo dosud uskutečněno na 80 opatření usnadňujících 
v okolí škol cesty chodcům. Stavebně upraveny nebo zcela rekonstruovány byly 
desítky lokalit po celé Praze, viz ukázky na www.prazskematky.cz.

V roce 2016 město z rozpočtové položky BESIP realizovalo tyto úpravy:

zš kořenského, praha 5, Bcš 2007
Tento projekt realizovala a financovala Nadace Partnerství, jíž jsme poskytli pro 
projekt BCŠ své know-how, zpracovali ho do zvláštní příručky a v průběhu pro-
jektu i asistovali.

V roce 2016 se realizovala:

- stavební úprava křižovatky Arbesovo náměstí – Preslova, 2 356 677 Kč 

- stavební úprava křižovatky Arbesovo náměstí – Elišky Peškové; 6 486 304 Kč 

Zklidnění dopravy zde bylo dosaženo zmenšením plochy křižovatky, tj. zúžením 
vozovky díky vytažení všech rohů chodníků a vytvořením dělicích ostrůvků, ke zvý-
šení bezpečnosti přispěly i parkovací zálivy zabraňující vozům parkovat u přechodu 
a zlepšující tak výhled.

lauderovy školy, praha 2, Bcš 2002
Podařilo se dokončit rekonstrukci prostoru před Lauderovými školami, která má 
bezmála patnáctiletou historii. Jde o nejstarší projekt, vlastně první pokus Praž-
ských matek o projekt BCŠ. Léta se nedařilo nalézt shodu všech zúčastněných stran 
na dopravním zklidnění Belgické ani na specifických požadavcích na bezpečnost 
v okolí této školy. 
Současná podoba prostoru v okolí Lauderových škol vznikla díky dopravní stu-
dii Ing. Květoslava Syrového z roku 2014, kterou se podařilo zkoordinovat s cel-
kovou rekonstrukcí a dopravním zklidněním Belgické a do níž byly zahrnuty 

Velkorysá rekonstrukce dvou křižovatek na Arbesově nám v Praze 5, foto archiv PM
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bezpečnostní prvky v okolí školy. Podobně se nám podařilo skloubit projekt BCŠ 
s celkovou rekonstrukcí Michelské ulice (BCŠ na Gymnáziu Elišky Krásnohorské, 
Praha 4, 2009).

zš lupáčova, praha 3, Bcš 2010 
kauza Anežka: rekonstrukce křižovatky prokopova–Rokycanova

Konečně byla dokončena úprava nebezpečné křižovatky, kde před sedmi lety 
zemřela pod koly nákladního auta osmiletá školačka Anežka z nedaleké školy 
v Lupáčově ulici. Ve škole jsme po této tragédii uskutečnili projekt BCŠ. 
Na složité křižovatce Prokopova – Roky-
canova s několika přechody došlo k roz-
sáhlé rekonstrukci. Ulice, kde se  smr-
telná nehoda Anežky odehrála, byla zjed-
nosměrněna, všude na přechodech byly 
instalovány dělicí ostrůvky a na rozích kři-
žovatky vytaženy chodníky do  vozovky, 
čímž se výrazně zúžil přechod. Rekon-
strukci financovalo hl. m. Praha, pro 
finanční náročnost však z jiné než rozpoč-
tové položky BESIP. 

Děti při vzpomínkové akci u přechodu, na němž 
zemřela školačka Anežka, foto archiv PM

Rekonstrukce Belgické ul. před Lauderovými školami, Praha 2, foto K. Syrový
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Věříme, že právě dokončená velkorysá a  investičně náročná rekonstrukce kři-
žovatky za více než 31 milionů korun i úpravy dalších míst v okolí ZŠ Lupáčova, 
ZŠ Jeseniova či v okolí RKC Nová Trojka, kde probíhaly BCŠ, i další změny z pod-
nětů občanů v rámci území Prahy 3, usnadní chodcům jejich cesty a doufejme 
i významně sníží riziko nehod a jejich následků.

spšs dušní, praha 1, Bcš 2009
V roce 2016 byla zahájena realizace vzešlá z projektu BCŠ na Střední průmyslové 
škole stavební v Dušní ulici. Jednalo se o rekonstrukci Dušní ulice a doplnění chod-
níků od křižovatky Dušní – U Milosrdných směrem k nábřeží Na Františku.

 
V roce 2016 byly odloženy plánované realizace projektů BCŠ:
- zklidnění před ZŠ a MŠ Ohradní, společný projekt Gymnázia Elišky Krásnohor-

ské a ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4, BCŠ 2009, odloženo pro komplikace s majetko-
právním vypořádáním mezi Ministerstvem obrany ČR a hl. m. Prahou,

- dopravní zklidnění před ZŠ Kořenského, Praha 5, BCŠ 2007, odloženo pro zamí-
tavé stanovisko Pražského památkového ústavu. 

V roce 2016 probíhala příprava realizace projektu BCŠ:
- vytažení chodníkové plochy na křižovatce Ohradní – Na Křivině, společný pro-

jekt Gymnázia Elišky Krásnohorské a ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4, BCŠ 2009.

Rekonstrukce Dušní ul., Praha 1, foto archiv PM

Rekonstrukce křižovatky Prokopova – Rokycanova, Praha 3, foto archiv PM
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V roce 2016 vybralo hl. m. Praha pro realizaci dalších 7 projektů z BCŠ: 

- Pod Školou – Nepomucká, ZŠ Nepomucká, Praha 5, BCŠ 2015, 

- Pod Školou – Slávy Horníka, ZŠ Táborská, Praha 4, BCŠ 2015,

- U Parkánu – ZŠ U Parkánu, Praha–Ďáblice, BCŠ 2015,

- Petra Rezka – Na Vítězné pláni, ZŠ Táborská, Praha 4, BCŠ 2015,

- Náměstí Bratří Synků – Sezimova, ZŠ Táborská, Praha 4, BCŠ 2015,

- Svatoslavova – Pod vilami, ZŠ Táborská, Praha 4, BCŠ 2015,

- Topolová – Jabloňová, ZŠ Švehlova, Praha 10, BCŠ 2012.

Ráno před ZŠ Barrandov, foto K. Syrový
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chodci soBě

Webový portál www.chodcisobe.cz pro ohlašování podnětů na zlepšení veřejných 
prostranství ve prospěch pražských chodců, jehož provoz jsme zahájili v roce 2012, 
se stále těší oblibě veřejnosti i médií. Podněty, obsahující popis, fotodokumentaci 
a lokalizaci problémových míst, jsou jeho prostřednictvím evidovány, zobrazovány 
a zasílány kontaktním osobám na příslušných městských částech či zástupcům dal-
ších odpovědných institucí k řešení. 
Portál je založen na oboustranné komunikaci veřejnosti a úřadů. Veřejnost může 
jeho prostřednictvím sledovat stav řešení podnětů, hodnotit jej, komentovat či aktu-
alizovat, městské části zase mohou získat přehled o problémech chodců na svém 
území, reagovat na podněty a informovat občany o způsobu jejich řešení. 
Od zahájení provozu portálu zaslali občané více než 1700 podnětů, z nichž bylo 
necelých 400 vyřešeno – od jednoduchých oprav chodníků po rozsáhlé stavební 
úpravy a rekonstrukce.

foto Lukáš Žentel

Rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná a přechodu v Kodaňské ul., Praha 10, foto archiv PM
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Kampaň Chodci sobě
Ve snaze změnit postoje vedení města vůči chodcům a chůzi coby základnímu 
a nejšetrnějšímu způsobu městské mobility a s cílem zvýšit atraktivitu portálu a jeho 
dosah jsme v roce 2015 zahájili osvětovou kampaň, kterou jsme úspěšně ukončili 
v březnu 2016. Během roku 2015 jsme cílové skupiny oslovovali prostřednictvím 
regionálních i celoplošných médií vlastními články o chodecké problematice. V uli-
cích města jsme uspořádali tři akce propagující kvalitní veřejný prostor a infrastruk-
turu pro pěší. Více o kampani na www.prazskematky.cz.

Výstavy fotografií s chodeckou tematikou
V roce 2016 kampaň pokračovala třemi fotografickými výstavami Chodit je IN 
v prostorách OC Nový Smíchov v Praze 5, OC Atrium Flora v Praze 3 a Národní 
technické knihovny v Praze 6. Autory fotografií, kteří představili život pražských 
chodců z té lepší i horší stránky, jsou Lukáš Žentel a Milan Jaroš. V souvislosti 
s výstavami jsme uspořádali veřejnou debatu o chodcích a tiskovou konferenci. 

Pozvánka na výstavy Chodit je IN

Úprava chodníku u Masarykova nádraží, Praha 1 a v Technické ul., Praha 6, foto archiv PM

C H O D I T  J E  I N

OC Nový Smichov 31. 1. – 14. 2. 2016

Lukáš Žentel/Milan Jaroš

FOTO

OC Atrium Flora 15. 2. – 28. 2. 2016

Národní technická knihovna ?. 3. – ?. 3. 2016
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Plakáty v ulicích města
Aktivně jsme přispívali a nadále přispíváme autorskými články i aktualitami na web 
magistrátního projektu Čistou stopou. Díky této spolupráci se také podařilo umís-
tit citylighty propagující portál Chodci sobě v ulicích Prahy. 

Rozšíření portálu pro chodce do Olomouce
Informace o portálu Chodci sobě šířené v rámci naší kampaně nepřišly nazmar. 
Díky nim nás oslovili zástupci Univerzity Palackého, kterým jsme poskytli potřebné 
podklady pro nový portál určeného chodcům v Olomouci s názvem Chodím Olo-
moucí (chodimolomouci.cz). Portál byl spuštěn v říjnu 2016.
 

Propagace portálu Chodci sobě v ulicích Prahy, foto archiv PM
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lObbying
I tento rok jsme se angažovali v útvarech Magistrátu hlavního města Prahy, kde 
prosazujeme proměnu pražského veřejného prostoru ve prospěch chodců a upo-
zorňujeme na jejich potřeby. Při těchto činnostech spolupracujeme s organiza-
cemi jako např. Asistence či SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých ČR), které mají podobné záměry. Spolu se SONS a ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 1 se podařilo dosáhnout novely tzv. silničního zákona, která umož-
ňuje městským částem zakázat provoz motorových vozítek Segway na vybraných 
komunikacích. Vzhledem k chybějícímu značení se však zákaz začal praktikovat až 
v roce 2017.
Společně s organizací Seppia jsme pokračovali v jednáních týkajících se kon-
troverzní změny územního plánu v blízkosti přírodní památky Meandry Botiče 
v Praze 15 – Hostivaři a snažili se o stažení návrhu zadání změny (z využití území 
pro sport a rekreaci na obytné) z pořizovacího procesu. Zúčastnili jsme se něko-
lika schůzek se zástupci městské části, opakovaně jsme oslovili radní i zastupitele 
hl. města Prahy, vystoupili jsme na Výboru pro územní plán a územní rozvoj ZHMP. 
Jednání pokračují i v roce 2017.

bEsiP
Dlouhodobě zasedáme při pravidelných jednáních pracovní skupiny BESIP (pře-
hled akcí BESIP na www.praha.eu) při MHMP, kde spolurozhodujeme o zařa-
zení projektů do plánu akcí BESIP (mimo jiné i z programu BCŠ či portálu Chodci 
sobě), které mají být v rámci této rozpočtové položky realizovány. V roce 2016 
bylo zařazeno do plánu  realizací sedm návrhů z našich projektů BCŠ. V pra-
covní skupině upozorňujeme i na problémy, s  jejichž řešením si občané neví 
rady, a proto se na nás obracejí s žádostí o pomoc. Podílíme se také na rozhodo-
vání o problematických záležitostech týkajících se bezpečnosti pražské dopravy, 
v tomto roce jsme např. řešili otázku výstražné signalizace podél tramvajových 
kolejí upozorňující chodce na přechodu na blížící se tramvaj.

plán udRžitelné moBility (pum)
Spolu s dalšími odbornými organizacemi, které se zabývají dopravou, jsme se stali 
partnery města při vytváření tzv. plánu udržitelné mobility (PUM). Absolvovali jsme 
workshop, jenž předcházel analytické části tvorby plánu a jehož cílem bylo dospět 
k pojmenování hlavních problémů pražské dopravy i jejích hlavních příležitostí. 
V této fázi jsme upozornili na podceňování pěší dopravy a potřebu učinit město 
všude prostupné pro pěší dopravu. Poukázali jsme na to, že město by mělo více 
investovat do pěších cest, které jsou mnohdy špatně zabezpečené, nepřitažlivé 
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a bez potřebných propojení, v ulicích je nedostatek vhodného mobiliáře (lavičky, 
pítka), zato však překypují bariérami. Dále jsme upozornili na fakt, že pokud by se 
podařilo napravit zmíněné nedostatky a zlepšit tak celkovou přitažlivost města pro 
obyvatele, návštěvníky i investory, podíl pěší dopravy by se zvýšil. V asistenci při 
vytváření PUM budeme pokračovat i nadále.

poRAdenská činnost
Pokračovali jsme v poradenské činnosti. Pomáhali jsme řešit občanům dopravní 
situaci v Břevnově či v ulici Na Vrstvách a také jsme radili s projektem BCŠ na Pet-
řinách, který uskutečnili rodiče z vlastní iniciativy svépomocí.

konfeRence V BRAtislAVě
V Bratislavě jsme se v lednu 2016 zúčastnili urbanistické konference WhatCity?, 
kterou pořádala organizace Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) 
spolu s Inštitútem pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), který nám před něko-
lika lety umožnil převzít webový portál Odkaz pre starostu a přetvořit jej v portál 
Chodci sobě. Organizátoři nás přizvali k diskuzi s primátorem Bratislavy, při níž 
jsme prezentovali své zkušenosti s účastí veřejnosti na podobě veřejného prostoru 
v Praze, nejen v souvislosti s portálem Chodci sobě, ale i v rámci jiných projektů. 
Dále jsme se zde zúčastnili workshopu, jehož výstupy tvoří doporučení pro primá-
tora a vedení města, jak postupovat při proměně veřejného prostoru Bratislavy, aby 
sloužil co nejlépe všem obyvatelům i návštěvníkům města, mezi nimi také chodcům, 
kteří si zaslouží zvláštní ochranu i podporu.

spolupRáce s dAlšími oRgAnizAcemi
Navázali jsme spolupráci s Ing. Lucií Miovskou, krajinnou architektkou, která se 
věnuje samostatné tvorbě a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. 
Na ČZU jsme se zúčastnili zahájení workshopu Zelená Praha pro pěší, kde jsme 
prezentovali možnosti i výsledky portálu Chodci sobě. Výstupem workshopu byla 
mapa pěších tras s prvky občanské vybavenosti, nejčastějšími trasami pohybu dle 
dotazníkového šetření a plochami vhodnými k případnému dalšímu řešení pro zve-
lebování veřejného prostoru. Ing. Miovská vystoupila na naší vernisáži výstavy foto-
grafií Chodit je IN v NTK s prezentací o komplexu opatření rozvoje pěší mobility 
v Londýně. 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) projevil zájem o využití dat z por-
tálu Chodci sobě a plánuje propojení našeho portálu se svými mapovými podklady. 
Na půdě IPR proběhlo také společné jednání s PhDr. Matúšem Šuchou, Ph. D. 
z  Univerzity Palackého v Olomouci o  spolupráci při dopravních průzkumech 
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v rámci našeho projektu BCŠ. Dohodli jsme se též o účasti IPR v pracovních skupi-
nách působících v rámci BCŠ, které proběhnou na školách v roce 2017. Ing. arch. 
Zuzana Kuldová z IPR s námi spolupracovala na projektu Chodci sobě, a to odbor-
nou prezentací o Manuálu pro tvorbu veřejných prostranství při vernisáži výstavy 
fotografií v NTK. IPR nám pomohl i při organizaci Dne bez aut.

dEn bEz aut 
Den bez aut, „bezmotorový svátek“ slavený v Praze v rámci Evropského týdne 
mobility 22. září znovu prokázal, že má smysl nejen pro propagaci městského život-
ního stylu, v němž vedle aut patří prostor i chůzi či kolu, ale že je důležitý přede-
vším pro setkávání lidí a předávání informací – jinak než bez auta to totiž nezaži-
jete. Ve svém stánku na Národní třídě jsme navázali kontakty s novými projektanty, 
architekty či zástupci veřejné zprávy, setkali se s občany, kteří nás aktivně léta pod-
porují, seznámili se se zajímavými lidmi a potkali se s dávnými přáteli. Pro návštěv-
níky jsme připravili velkou mapu centra města, na níž mohli občané označit místa, 
která by si zasloužila doplnit zelení, vodními prvky či lavičkami nebo jinak upravit. 
Každý mohl využít krokoměr v mobilní aplikaci nebo spočítat, jak dlouhý je jeden 
jeho krok, děti i dospělí malovali boty, zavazovali tkaničky, skákali panáka. Odpoví-
dali jsme na otázky týkající se našich projektů a pěší dopravy obecně. Poblíž Národ-
ního divadla jsme znovu vystavili fotografie Milana Jaroše a Lukáše Žentela s cho-
deckou tematikou.

U našeho stánku na Národní třídě bylo živo, foto archiv PM
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finAnční zpRáVA
RozVAhA

výkaz zisku a ztráty
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zdRoje podle pRojektů 

Projekt Zdroj Částka Poznámka

BCŠ 2016 MHMP 203 200 Kč objednávka

Chodci sobě Nadace Partnerství 194 717 Kč dotace

BCŠ Tusarova MČ Praha 7 40 600 Kč objednávka

BCŠ 2017 MHMP 93 000 Kč
objednávka
zálohová platba



poděkoVání
Velké poděkování patří všem donorům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, bez 
nichž by sebevětší snažení nás všech vyznělo naprázdno a mnohé aktivity bychom 
bez nich nebyli ani schopni uskutečnit. Velmi si jejich podpory vážíme, věříme, že 
jsme je nezklamali, a doufáme, že nás neopustí.
Jsme vděčni Nadaci Partnerství, která nám zprostředkovala grant z Islandu, Lich-
tenštejnska a Norska v rámci EHP fondů na realizaci projektu Chodci sobě, a jejím 
zaměstnancům, díky jejichž nekonečné trpělivosti jsme zvládli složitou adminis-
traci ukončování projektu. Děkujeme hl. m. Praze, našemu dlouhodobému dono-
rovi, náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi za jeho podporu programu Bezpečné 
cesty do školy i pracovníkům odboru rozvoje a financování dopravy za součinnost 
při uskutečňování tohoto programu, mezi nimi zejména Tomáši Kaasovi za sys-
témovou podporu, Martinu Havelkovi a Jaroslavu Machovi, kteří mají na starosti 
agendu bezpečnosti dopravy. Vážíme si spolupráce s Institutem plánování a roz-
voje hl. města Prahy, zejména se Zuzanou Kuldovou i dalšími architekty při usku-
tečňování našich projektů. Naše díky patří i České zemědělské univerzitě za pro-
stor, který poskytla šíření zvěsti o naší podpoře rozvoji pěší mobility a Lucii Miov-
ské, která přednáší tamtéž a inspiruje nás svými aktivitami i nápady. Nakonec, avšak 
v neposlední řadě jsme zavázáni Tomáši Bettelheimovi za jeho dlouholetou důvěru 
a opakované dárcovství. Děkujeme Národní technické knihovně i OC Atrium Flora 
a Nový Smíchov za možnost uspořádat v jejich prostorách výstavu Chodit je IN. 
Nedocenitelné služby pro nás vykonávají odborníci svých oborů, jmenovitě Květo-
slav Syrový, David Pfann, František Huber, Ondřej Růžička, Petr Novotný a Matúš 
Šucha. Za pomoc při strategickém plánování děkujeme Martě Misíkové Kotecké. 
Dary, podporu či dobrovolnickou práci nám dále poskytli: Bradley Walker a Sum-
mer Stickney, Sylva Švihelová, Pavel Klimeš, Petr Čiverný, Pavel Šuchman, Vávra 
Korčiš, Lucie Bouchalová a Barbora Žentelová. Děkujeme i všem babičkám za hlí-
dání našich dětí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz



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: 2400373913/2010 

Pražské matky
Muchova 13/232, 160 00 Praha 6

IČO 45246220

prazskematky@ecn.cz

www.prazskematky.cz


