
Město žije a prosperuje tam, kde jsou 

CHODCI

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Slovo úvodem
Dobré místo pro život je tam, kde se lidé zajímají nejen o svůj sou-
kromý prostor, ale i  o  veřejná prostranství, jež společně sdílejí. 
Chodci jsou nejaktivnější složkou městského provozu, bez níž ve-
řejná prostranství ztrácejí smysl, pustnou a postupně zanikají. Tam, 
kde se chodci mohou bezpečně pohybovat, jsou dobré a  zdra-
vé podmínky pro kulturní, sportovní, společenské a  obchodní vy-

žití i  soukromý život. Prostřednictvím pro-
jektových i  dalších aktivit spolupracujeme 
s  občany a  školami na  jedné straně a  úřa-
dy na  straně druhé na  zkvalitňování veřej-
ného prostoru města, především na zlepšo-
vání podmínek pro chodce. 
V  minulých dvou dekádách jsme se sou-
středili na zkvalitňování pěší infrastruktury, 
navrhovali úpravy, které město postupně, 
s menší či větší rychlostí, realizovalo. V loň-
ském roce jsme se začali více věnovat moti-
vačním a osvětovým aktivitám. Zjistili jsme 
totiž, že trend dovážení dětí do  školy au-
tem neslábne. Nestačí tedy jen budovat lep-

ší cesty, ale je také třeba především školní děti k chůzi vést. Ke svým 
školním projektům jsme proto připojili další aktivitu – pěší dny, aby 
si děti i jejich rodiče vyzkoušeli, že dorazit do školy pěšky může být 
příjemné, zajímavé a z mnoha důvodů přínosné. V dalších letech 
hodláme tuto motivační složku našeho působení rozšiřovat a pro-
hlubovat.

Jarmila Johnová
předsedkyně
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Jaké problémy řešíme
Jedním z ukazatelů kvality života ve městě je jeho přívětivost k chů-
zi. Přestože v Praze je 26 % všech cest vykonáno pouze pěšky, není 
chůze stále vnímána jako svébytný druh dopravy. Tomu odpovídá 
i její nedostatečná finanční a systémová podpora. 
Praha je přetížená osobní automobilovou dopravou – na 1 000 oby-
vatel připadá téměř dvakrát více aut než v Londýně a  třikrát více 
než v New Yorku. Vzrůstá počet dětí dovážených do školy autem 
i na krátké vzdálenosti (až 40 % dětí cestuje do školy pravidelně au-
tem). Přemíra automobilizace znehodnocuje veřejná prostranství 
a zhoršuje ve městě podmínky pro normální život.
Usilujeme o  koncepční podporou pěší dopravy. Chůze může 
na  krátké vzdálenosti automobily nahradit. Je to zdravý, ekologic-
ký a  levný způsob dopravy, který prospívá každému z  nás i  naše-
mu městu. 

PROBLÉMO VZNIKU ORGANIZACE
Na přelomu 80. a 90. let 20. století se spo-
jilo několik desítek pražských žen, aby upo-
zornily na  špatnou kvalitu životního pro-
středí. Pražské matky byly před rokem 1989 
první občanskou skupinou, která v  ulicích 
pražského centra otevřeně demonstrovala 
proti zatajování informací o  špatné kvalitě 
životního prostředí. Soustředily se zejména 
na znečištění z dopravy, usilovaly o respekt 
vůči chodcům a navrhovaly změnit Severo-
jižní magistrálu v městskou třídu, která by 
patřila nejen autům, ale i pěším.

CO DĚLÁME: Zlepšujeme podmínky pro chodce v Praze. 

Prosazujeme systémové změny ve prospěch chodců.

Zapojujeme veřejnost do proměny města. 

Hlídáme kvalitu pražského ovzduší.

Podporujeme zkvalitňování veřejných prostranství.
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V Praze žije  1 280 508 obyvatel 

V Praze je registrováno  1 002 645 vozidel

(Ročenka dopravy Praha 2016: http://www.tsk-praha.cz/static/udi-rocenka-2016-cz.pdf) 

Srovnání míry automobilizace (počet aut na 1000 obyvatel) ve vybraných městech 
(zdroje: Mobility report NYC Department of Transportation (2016), Senate Department for Urban 
Development and the Environment of the State of Berlin (2016), www.statista.com, The Express Tribune)
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 > Nejsou strategické dokumenty či nejsou uváděny v praxi.

 > Není zajištěn dostatek financí pro rozvoj pěší dopravy.

 > Veřejný prostor města je pro chůzi neatraktivní a nemotivující, 
chybí vhodná a bezpečná infrastruktura.

 > Chybí osvěta propagující chůzi jako přínosný způsob dopravy.

 > Komunální politici se bojí nepopulárních rozhodnutí jako např. 
regulace osobní automobilové dopravy v rezidenčních částech 
města.

Město nemá koncepční podporu pěší dopravy 

Dopravní chování a vnímání pěší dopravy

Kde vidíme příčinu

 > Občané, politici ani úředníci nepovažují chůzi za svébytnou do-
pravu.

 > Auto  je vnímáno jako symbol dobrého sociálního postavení.

 > Veřejnost je málo informována o  negativních souvislostech 
a důsledcích nadměrné motorizace.

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

PŘÍČINY
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Co to způsobuje

Týdeník The Economist v analýze Economist Intelligence Unit z roku 
2016 hodnotil úroveň kvality života ve 140 městech. Praha se umís-
tila až na 59. místě za Melbourne, Vídní, Vancouvrem nebo Toron-
tem. Žebříček porovnával kvalitu života na  základě třiceti kritérií. 
Zkoumal například bezpečnost, zdravotní péči, infrastrukturu, ži-
votní prostředí, stabilitu, možnosti kulturního vyžití či vzdělávání.

Za období 1993–2015 činil v ČR podíl chodců na smrtelných obě-
tech dopravních nehod 22,3 %, přičemž evropský průměr se pohy-
buje okolo 20 %. V Praze je však tento poměr dvojnásobný – v roce 
2016 byli chodci obětí v  57 % úmrtí při dopravních nehodách 
(z 21 usmrcených bylo 12 chodců).

Chodci – Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů, BESIP, 
Ministerstvo dopravy ČR; údaje za rok 2016

Nízká kvalita života ve městě

Vysoká nehodovost chodců

DŮSLEDKY

Znečištění ovzduší v Praze po dlouhá léta překračuje limity stano-
vené zákonem.

Emise způsobují především onemocnění dýchacích cest a zhoršují 
jejich průběh. Dále negativně ovlivňují imunitní systém, mohou způ-
sobovat rakovinu, mají vliv na vývoj plodu a mohou být i příčinou 
neurologických onemocnění, jako je např. autismus či Alzheimero-
va choroba. Podle Státního zdravotního ústavu zkracuje špatná kva-
lita ovzduší lidský život v ČR o cca 9 měsíců. Na následky znečištění 
ovzduší zemře ročně předčasně 500 lidí v Praze, 10 000 lidí v ČR. 

(TZ Centra pro životní prostředí a zdraví z 20. 7. 2017)

Automobilová doprava se podílí v Praze z 90 % na emisích částic 
jemného prachu, které patří k nejškodlivějším polutantům ovzduší.

Dále se ve městech podílí přibližně 30 % na znečištění ovzduší emi-
semi CO2, který patří k  nejběžnějším skleníkovým plynům  zodpo-
vědným za změnu globálního klimatu. 

Znečištění ovzduší a zdravotní rizika
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Veřejný prostor se přizpůsobuje potřebám dopravy, především té 
automobilové. Klade se malý důraz na pobytové kvality a prostup-
nost města. 

Velkokapacitní komunikace jsou i v centru města a tvoří obtížně pře-
konatelné bariéry.

Neúměrně vysoké požadavky má i doprava v klidu, tedy parková-
ní. Parkující vozidla nejenže zabírají prostor v ulicích, ale často také 
překáží nebo brání v optimálních rozhledových podmínkách. Na zá-
kladě evropských statistik jezdí osobní vozidlo během dne jen 11 % 
času a 89 % stojí, jak tvrdí tvrdí Milan Taška, zakladatel Slovenské 
parkovací asociace (Hobulet 9/2017).

Znehodnocení veřejného prostoru
DŮSLEDKY

Kvalita života ve vysokém věku závisí mimo jiné na možnosti jedin-
ce vycházet z bytu, setkávat se s ostatními a podílet se na venkov-
ních aktivitách.

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

Senioři patří k  nejohroženější skupině účastníků dopravního pro-
vozu – 33 % usmrcených chodců představovali v roce 2015 senio-
ři ve věku 71 a více let.

Až 40 % dětí vozí rodiče do školy autem. 

Dítě sedící v automobilu dýchá 9–12krát horší vzduch než venku.

80 % dětí nemá dostatek přirozeného pohybu. 27 % dětí tráví více 
než 2 hodiny denně u počítače.

12 % dívek a 25 % chlapců trpí nadváhou, 80 % dětí nemá dosta-
tek pohybu.

Cesta do školy má pro děti důležitý socializační rozměr. Cestou mo-
hou vznikat přátelství i první lásky, děti mají čas na objevování světa, 
získávají pozitivní vztah ke svému okolí.

Osamění a nesoběstačnost seniorů 

Nesamostatnost, zdravotní problémy a sociální izolace dětí
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Naše hlavní aktivity 

Jaké řešení nabízíme
Snažíme se vytvářet podmínky pro to, aby byla chůze po  městě 
bezpečná, pohodlná a atraktivní. Uvědomujeme si však, že každá 
mince má dvě strany. Aby město cíleně vytvářelo kvalitní a  atrak-
tivní pěší cesty, musejí je občané vyžadovat. Usnadňujeme proto 
občanům komunikaci s  veřejnou správou, aby byl jejich hlas vy-
slyšen. Občané, včetně školáků, prostřednictvím nástrojů a  spe-
ciálního know-how, které jsme vyvinuli, předávají své konkrétní  
zkušenosti a  znalosti místa, kde žijí, orgánům veřejné sprá-
vy. Společně tak řešíme problémy, s  nimiž se chodci běžně se-
tkávají v  ulicích i  jinde ve  veřejném prostoru Prahy. Podílíme se 
také na  rozhodování veřejné správy na  úrovni města či měst-
ských částí o  realizaci opatření, která byla navržena v  rám-
ci 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 Magistrátem 
hl. m. Prahy (MHMP).

Pěšky do školy – ve spolupráci se školami a Ministerstvem životní-
ho prostředí ČR.

Chodci sobě - ve spolupráci s občany a MHMP.

Práce s úřady 
Členství v  pracovní skupině BESIP při MHMP, kde prosazujeme 
realizaci zpracovaných podnětů od občanů i školáků. 

Partnerství při vytváření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Členství v Dopravním výboru při Radě vlády pro udržitelný rozvoj – 
prezentace našich aktivit, podněty na podporu chůze, účast v disku-
zích o rozvoji udržitelné dopravy.

Publikační činnost, medializace

Poradenství

ŘEŠENÍ

KLIKNI

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://www.prazskematky.cz/ukoncene-projekty/pesky-do-skoly/
http://www.chodcisobe.cz
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/besip/index.html
http://www.poladprahu.cz
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 > V 90. letech minulého století jsme spoluvytvářeli novou ekolo-
gickou legislativu. 

 > Významně jsme přispěli k otevření dat o kvalitě ovzduší a život-
ního prostředí.

 > Iniciovali jsme zakotvení přednosti pro chodce na přechodech 
do  legislativy v  tzv. Silničním zákoně (zákon č. 361/2000 Sb., 
§ 5 – odst. (2) f, g) a novelu prováděcí vyhlášky k silničnímu 
zákonu. 

 > Prosadili jsme nový přístup města k bezpečnosti dopravy v oko-
lí škol, od roku 2008 zařazuje Praha Bezpečné cesty do školy 
jako svůj pravidelný program zvyšující bezpečnost v okolí škol.

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

 > Iniciovali jsme revizi a úpravu zón placeného stání vyznačova-
ných v bezprostřední blízkosti přechodů.

 > V prosinci 2009 jsme získali ocenění Excellency in Road Safety  
udělované každoročně Evropskou komisí firmám, institucím či 
neziskovým organizacím v rámci Evropské charty bezpečnosti 
za program Bezpečné cesty do školy a v roce 2010 jsme za týž 
program u příležitosti Evropského dne silniční bezpečnosti zís-
kali první místo v soutěži vyhlašované Evropskou komisí a oce-
ňované nadací Norauto.

 > Od roku 2012 spravujeme portál Chodci sobě, díky kterému se 
podařilo vyřešit 490 podnětů ve prospěch chodců.

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

 > Na základě podnětů žáků i rodičů jsme dosáhli 80 změn v do-
pravní infrastruktuře ve prospěch chodců v okolí mnoha škol.

 > Realizovali jsme pilotní ročník kampaně Pěšky do školy, ze kte-
ré chceme vytvořit tradici na všech školách v ČR.

Co jsme v minulosti dokázali

2000

2008

2009

2012

2017

DOPAD



11

Naše vize

Usilujeme o takové  místo pro život, kde se všichni budeme cítit  
jako doma. Za takové považujeme otevřené město, v jehož veřejném 
prostoru se může každý bez rozdílu svobodně a bezpečně pohybo-
vat, kde se mohou všichni setkávat, kde mohou poznávat své oko-
lí i sebe navzájem. Město, v němž se lidé respektují a tolerují slabší.

MĚSTO, KDE SE DOBŘE CHODÍ I ŽIJE 

Chceme spoluvytvářet

MĚSTO JAKO MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ

Město  

s čistším ovzduším

Město otevřené  

pro všechny a schůdné 

v každém věku

Město přívětivějších 

a bezpečnějších  

pěších cest

Město, kde děti i rodiče 

raději chodí pěšky  

než jezdí autem. 

VIZE
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Projekty 2017
V roce 2017 jsme pokračovali v realizaci našich hlavních dlouhodo-
bých projektů Bezpečné cesty do školy a Chodci sobě. Dosáhli jsme 
řady výstupů při identifikaci a analýze konkrétních problémů s pěší 
mobilitou školáků i dospělých a zaznamenali jsme viditelné výsled-
ky – realizace stavebních úprav pěší infrastruktury na základě pod-
nětů z dřívějších let. Zahájili jsme také nový projekt s názvem Pěšky 
do školy, který motivuje děti k chůzi. Projekt se setkal s velice dob-
rým ohlasem. Ve spolupráci s Prahou 7 jsme realizovali průzkum po-
třeb a dopravního chování seniorů ve veřejném prostoru této měst-
ské části.

Za našimi projekty stojí skuteční lidé a jejich příběhy a přání.



DO ŠKOLY RADŠI PĚŠKY NEŽ AUTEM

Když jsem byl malý, chodil jsem do školy s mámou.  

Kus cesty jsme jezdili vlakem přes Stromovku.  

Vždycky jsem si připadal, jako kdybych jel někam  

na prázdniny. Nosili jsme snídani bezdomovci,  

který spal na nádraží.

Chcete, aby vaše děti měly na své cesty do školy 
hezké vzpomínky? Běžte s nimi do školy pěšky!

„ “
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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, pedago-
gy) i  veřejnou správou zvýšit bezpečnost dětí při jejich každodenních 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, nepříjemných či ba-

riérových míst
3. Spolupráce s úřady – prosazení realizace návrhů z dopravní studie u městských 

částí, Magistrátu hl. m. Prahy (pracovní skupina BESIP), Technické správy komu-
nikací, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

4. Školní plán mobility – dlouhodobá strategie školy zaměřená na podporu udrži-
telné mobility

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

INDIKÁTORY 2017

Cílová skupina: základní školy • 3 školy

žáci • 2 053 žáků 

rodiče • 1 641 rodičů

učitelé • 140 pedagogů

pracovní skupina složená  
ze zástupců školy i úřadů

• 3 pracovní skupiny

Výstupy: dotazníky o dopravním chování • 1 719 žákovských dotazníků
• 1 641 rodičovských dotazníků

mapky okolí školy s vyznačenými 
cestami a problematickými lokalitami

• 1 719 individuálních mapek žáků
• 3 školní mapy

žákovské prezentace výsledků • 3 prezentace

školní plán mobility • 2 školní plány mobility

medializace • 3 tiskové zprávy
• aktualizace metodické příručky programu
• leták o programu

dopravní studie • 3 dopravní studie s návrhy řešení pro 
15 problematických míst
• další 3 místa řešena přímo s městskými 
částmi (úprava zeleně a nezpevněných cest)

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 2 úprav (viz str. 17)

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

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly


Na úvodním semináři v ZŠ Filosofská byla plná jídelnaDěti vytvořily krásný plakát (ZŠ Filosofská)

Na nebezpečné přecházení před školou v Jitřní ulici se škola 
i rodiče snaží upozornit již dlouho (ZŠ Filosofská)

Slavnostní předání studie na radnici Prahy 4 (ZŠ Filosofská)

Rodiče zajíždí autem až ke školním dveřím, přestože tam je zá-
kaz vjezdu (ZŠ Filosofská)

Před školou je pořádně rušno a přecházení je dobrodružné (ZŠ 
U Santošky)

V roce 2017 jsme program BCŠ realizovali ne těchto školách:

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a TV Filosofská, Praha 4 
ZŠ a MŠ U Santošky, Praha 5
ZŠ Burešova, Praha 8
Zahájili jsme projekt na ZŠ Dolákova v Praze 8. Projekt pokračuje v roce 2018.

Dopravní studie vytvořili: Ing. Květoslav Syrový a DIPRO, spol. s. r. o., Ing. Michal 
Málek a Ing. Alena Fejtová

KLIKNI

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/5151-2/
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/5148-2/
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-buresova/
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-dolakova/


Projekt na ZŠ Burešova byl spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí České republiky v rámci projektu  

„Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. 
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

             

Program Bezpečné cesty do školy  
podporuje Magistrát hl. m. Prahy.

Děti při monitoringu dopravy (ZŠ U Santošky) Jedna ze školních map (ZŠ U Santošky)

Vjezd do ZŠ Burešova ze Žernosecké ulice – chodci se potkávají 
s auty v úzké bráně

Jako palčivý problém se snad v každé škole ukazuje parkování 
koloběžek (ZŠ Burešova)

Odborníci z pracovní skupiny se shodli, že přechod na rušné 
Střelničné ulici je nebezpečný nejen pro děti (ZŠ Burešova)

S panem učitelem Jarošem a zástupci MČ jsme řešili optimální 
údržbu zeleně (ZŠ Burešova)

http://www.mzp.cz
http://www.sfzp.cz
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V  roce 2017 vybralo hl. m. Praha k  realizaci z  rozpočtové položky BESIP 
9 akcí z programu BCŠ:

 > Voskovcova x Trnkovo náměstí, ZŠ Barandov, Praha 5 (BCŠ 2016)

 > V Remízku x U Akátů, ZŠ Barandov, Praha 5 (BCŠ 2016)

 > Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, ZŠ Barandov, Praha 5 (BCŠ 2016)

 > Osadní x Dělnická, ZŠ Tusarova, Praha 7 (BCŠ 2016)

 > Tusarova x Osadní, ZŠ Tusarova, Praha 7 (BCŠ 2016)

 > Doupovská – MHD Toulcův dvůr, ZŠ Hostivař, Praha 15 (BCŠ 2016)

 > Pražská x K Horkám, ZŠ Hostivař, Praha 15 (BCŠ 2016)

 > Na Terase x Prácheňská, ZŠ U Parkánu, Praha Ďáblice (BCŠ 2015)

 > Topolová x Macešková x Karafiátová, ZŠ Švehlova, Praha 10 (BCŠ 2012)

Realizovány byly v roce 2017 tyto projekty v Praze 4:

 >  Ohradní – stavební zpomalovací práh před školou (BCŠ 2010)

 > Ohradní x Na Křivině, vytažení chodníkových ploch (BCŠ 2010)

Nové přechody u ZŠ Ohradní
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Pěšky do školy 2017
www.prazskematky.cz/ukoncene-projekty/pesky-do-skoly

Cíl: Cílem projektu bylo přiblížit téma pěší dopravy v širších souvislostech žákům, rodičům 
a pedagogům, a to atraktivní formou – aktivním a tvůrčím zapojením žáků do průzku-
mů dopravy a dopravního chování v okolí škol a jejich účastí na osvětových akcích pro-
pagujících pěší dopravu.

Stručný popis: 1. Pěší dny na školách – hravý a tvůrčí způsob, jak představit pěší dopravu do školy 
jako příjemnou a společenskou událost, která stmeluje školní komunitu. 

2. Monitoring dopravy v  okolí škol – děti pod vedením dopravních odborníků 
sledovaly dopravu v okolí školy, chování jednotlivých účastníků, dodržování před-
pisů.

3. „Děti učí rodiče“ – informační kampaň směrem k rodičům, proč by měli zvážit, 
zda je nutné jezdit autem až ke škole.

INDIKÁTORY 2017

Cílová skupina: základní školy • 3 školy

žáci • cca 2 000 žáků, kteří se zúčastnili pěších 
dnů 

• 92 žáků a 18 pedagogů se aktivně 
zúčastnilo monitoringu v okolí škol

rodiče • 2 000 ks informačních letáků pro rodiče

Výstupy: osvětové akce – pěší dny • pěší den realizovaly tyto školy:
• ZŠ Filosofská
• ZŠ Burešova
• ZŠ U Santošky – celý týden

monitoring dopravy v okolí škol • 3 monitoringy na 21 místech

informační letáky a propagační 
předměty

• 2 000 ks letáků pro rodiče
• 2 000 ks letáků o pěší dopravě s hrou pro 
děti
• 1 000 ks reflexních buttonů a přívěsků

medializace • 4 tiskové zprávy
• 5 blogů na www.chodcisobe.cz

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

• 8 dnů, během nichž děti chodily do školy 
aktivně. 
• zvýšení podílu dětí z běžných 23 % na 51 % 
během pěšího týdne v ZŠ U Santošky
• snížení počtu aut, která zastavila před ZŠ 
Filosofská (objekt Jitřní) z obvyklých 180 
na 0 během pěšího dne

aktivní zapojení dětí i rodičů 
do organizace pěších dnů

• zajištění občerstvení, ukládání koloběžek, 
rozdávání odměn
• zhotovení agitačních plakátů 
o souvislostech dopravy, které ukazují, že 
děti problematiku pochopily

využití portálu Chodci sobě 
k propagaci tématu pěší dopravy

• 9 školních podnětů zaslaných příslušným 
městským částem k řešení

Dopad: zavedení tradice pěších dnů • ZŠ Barrandov II, V Remízku pěší den 
zrealizovala již druhým rokem, bez našeho 
přispění

dobrá nálada v rámci pěších dnů • pozitivní ohlasy rodičů, dětí i pedagogů

http://www.prazskematky.cz/ukoncene-projekty/pesky-do-skoly


Momenty z pěších dnů

Momenty z monitoringu dopravy



Celkové zhodnocení projektu

Dobrá nálada provázející všechny aktivity tohoto projektu je důka-
zem toho, že doprava není jen nutná životní funkce, při níž děti vo-
zíme jako pasivní náklad, ale že kromě příznivých dopadů na zdraví, 
bezpečnost i životní prostředí chůze umožňuje větší společenskou 
aktivitu – možnost komunikovat mezi sebou, poznávat okolí, hrát 
si atp.

Po dobu ročního trvání byl patrný příznivý vliv projektu na atmo-
sféru ve školní komunitě, která je nyní mnohem více nakloněná 
chůzi. Lze předpokládat, že při opakování těchto aktivit (pěších dnů, 
monitoringu dopravy), rodiče a děti postupně změní své dopravní 
chování a budou vykonávat cesty na kratší vzdálenost častěji pěš-
ky, což povede ke zlepšení celkové fyzické a psychické kondice dětí, 
ke snižování intenzit automobilové dopravy a zvýšení bezpečnosti 
a kvality veřejného prostoru v okolí škol.

?
Cesta do školy je tvůj čas.  

Čas pro dobrodružství,  

objevování, zábavu  

a samostatnost.

Víš, že:
 > chůze je nejzdravější pohyb

 > potřebuješ aktivní pohyb každý den

 > člověk by měl denně udělat 10 000 kroků, to je asi 7 km

 > když sedíš v autě, nadýcháš mnohem více škodlivých látek, 
než když jdeš pěšky 

 > každé auto před školou zhoršuje vzduch, který pak celý den dýcháš

 > děti, které jdou ráno pěšky nebo jedou na kole,  
se pak ve škole lépe soustředí

Cestou do školy toho  

můžeš hodně zažít.  

Když půjdeš  

společně s kamarády,  

stihnete si toho spoustu říct.

Když budeš chodit do školy pěšky, nejlépe se naučíš pohybovat po městě.

Máš to do školy daleko a jinak než 

autem se tam nedostaneš? 

Vystup dřív a zkus jít pěšky 

alespoň poslední kousek cesty. 

Na přechodu máš sice přednost,  

ale vždycky se musíš se ujistit,  

že tě řidič vidí a že opravdu zastaví. 

Chůze nebo jízda na kole či 

koloběžce nesmrdí, nečoudí 

a navíc šetří životní prostředí.

Ranní procházka ti zlepší náladu.

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.  

Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

www.prazskematky.cz

Ilustrace David Böhm

Leták o pěší dopravě s interaktivní hrou jsme připravili ve spolupráci s výtvarníkem Davidem Böhmem

Projekt Pěšky do školy podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

               



PĚŠÍ CESTY V PRAZE JSOU PŘÍVĚTIVĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ

Vadilo mi,  

že jsem se do svého domu na rušné ulici  

mohl dostat jen autem.  

Nebyl tam chodník ani přechod.

Chcete po Praze chodit lépe?
Řekněte svým úřadům, co mají zlepšit!

„ “
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Vzhledem k tomu, že podnětů je velké množství, nemáme úplný pře-
hled o všech realizovaných úpravách pěší infrastruktury. To, zda se 
informace o provedené úpravě na portálu objeví, záleží zejména na 
tom, zda ji uživatel nebo příslušná instituce sami oznámí.

Některé vyřešené podněty z r. 2017:

Sloupky u přechodu v Čiklově ul., Praha 4

Zábrany proti nesprávnému parkování ve Vašátkově ul., Praha 14

Sloupky v ul. Solidarity, Praha 10

Sloupky u přechodu přes Černokosteleckou ul., Praha 10

Obnovený přechod ve Slévačské ul., Praha 14

Dodělaný chodník v Srbínské ul., Praha 10

Spravená veliká díra, Karlova ul., Praha 1

Chodci sobě
www.chodcisobe.cz

Cíl: Poskytnout občanům jednoduchý informační a  komunikační nástroj pro sdělování 
podnětů z oblasti pěší dopravy v Praze zástupcům samospráv městských částí i dalším 
odpovědným institucím a spoluobčanům.
Zlepšení veřejných prostranství ve prospěch chodců.

Stručný popis: Problémy, s  nimiž se pražští chodci setkávají na  svých cestách městem, připomín-
ky či tipy na zlepšení jsou na portálu evidovány, zobrazovány a zasílány k řešení. Sa-
mosprávy mohou prostřednictvím portálu získat komplexnější přehled o problémech 
chodců ve svých městských částech, reagovat na podněty a o jejich řešení občany in-
formovat. Občané mohou sledovat stav řešení podnětů, hodnotit jej a komentovat, 
hlasovat o nejproblematičtějších místech a komunikovat mezi sebou.

INDIKÁTORY 2017

Cílová skupina: pražští chodci • 98 nových uživatelů za rok 2017
• průměrná návštěvnost 61 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 • 98 nových podnětů za rok 2017

Výsledky: vyřešené podněty • evidujeme přes 2 000 zaslaných podnětů, 
z toho přibližně 490 vyřešených

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 komfortu 
chodců

• pozitivní ohlasy a zpětné vazby od uživatelů 
portálu

Slévačská ul.

PŘED

PO KLIKNI

http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1942/neprehledny-barierovy-prechod-v-ulici-ciklova
http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1567/dlouhodobe-nepruchodny-chodnik-ve-vasatkove-ulici
http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2020/chybejici-sloupky-u-mista-k-prechazeni-v-ulici-solidarity
http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1958/chybejici-sloupky-u-prechodu-na-zastavku-vinice
http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2132/prechod-slevacska-stara-zebra-vymazana-nova-nenamalovana
http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2185/nedodelany-chodnik
http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2152/rozbity-chodnik-v-ulici-karlova
http://www.chodcisobe.cz


SCHŮDNÉ MĚSTO V KAŽDÉM VĚKU

Ta svoboda toho, že člověk může vyjít ven,  

to tolik moc znamená. Kdybych jen tak mohla  

být někde, kde jsou další lidé, na které bych se  

mohla dívat nebo s nimi mluvit. Dívám se z okna a pozoruji lidi,  

jak jdou kolem, koukám na děti, jak jdou ze školy. 

 Pomozme seniorům, aby mohli chodit ven  
a setkávat se s dalšími lidmi.

„ “



Komunitní plánování veřejného 
prostoru se seniory 

www.prazskematky.cz/ukoncene-projekty/mapovani_praha7

Cíl: Mapování veřejného prostoru MČ Prahy 7 z hlediska potřeb seniorů

Stručný popis: 1. Dotazníkové šetření
2. Diskuzní setkání se seniory z Prahy 7
3. Analýza potřeb seniorů

INDIKÁTORY 2017

Cílová skupina: senioři žijící v Praze 7 • 91 respondentů dotazníkového šetření

• 40 účastníků diskuzních setkání

veřejná správa • 3 úřednice a 1 radní, kteří se zabývají 
problematikou mobility seniorů v Praze 7

Výstupy: analýza potřeb seniorů • závěrečná zpráva projektu

Výsledky: veřejná správa se věnuje 
problematice mobility seniorů

• metodika mapování veřejného prostoru 
se seniory, kterou nabízíme dalším  
městským částem 

Dopad: téma vlivu kvality veřejného 
prostoru na mobilitu a předcházení 
sociální izolaci seniorů se dostává 
do popředí zájmu

• MPSV uspořádalo konferenci Stárnutí 
a veřejný prostor, na které jsme vystoupili

SCHŮDNÉ MĚSTO  

V KAŽDÉM VĚKU

Východiska
Možnost účastnit se venkovních a společenských aktivit je v seniorském věku důležitá pro udr-
žení kvality života a upevňování sebevědomí a smysluplnosti své existence. V rámci péče o cel-
kové zdraví a pohodu seniorů je třeba zajistit, aby se mohli bezpečně pohybovat v ulicích, aby 
si mohli dojít, kam potřebují, a zvládali udržovat svou soběstačnost. 
Především ve  velkých městech jsou senioři vystaveni riziku sociální izolace a  vyloučení ze 
společnosti. Tento problém se násobí obtížemi, s nimiž se potýkají při pohybu ve veřejném 
prostoru. Mnozí jsou odkázáni jen na domácí prostředí, protože se v ulicích cítí ohroženi a ne-
mohou se zde bezpečně pohybovat. Senioři také patří ke zdaleka nejčastějším obětem doprav-
ních nehod.
Potřeby seniorů vzhledem k veřejnému prostoru přitom nejsou v rozporu s potřebami ostat-
ních chodců a z úprav ve prospěch bezpečného pohybu seniorů mohou profitovat všichni 
obyvatelé města. 

Financováno MČ Praha 7 v rámci projektu Obec přátelská k seniorům

        

http://www.prazskematky.cz/ukoncene-projekty/mapovani_praha7/
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Práce s úřady

Publikační činnost a média

Již několik let se účastníme práce ve Výboru pro dopravu při Radě 
vlády pro udržitelnou dopravu, kde prosazujeme myšlenku, že chů-
ze je samostatným a významným způsobem dopravy a že je třeba 
zkvalitňovat pěší infrastrukturu i prostupnost města a motivovat ze-
jména mladou generaci k chůzi. Loni se nám na tomto fóru podaři-
lo představit program Bezpečné cesty do školy a seznámit odborní-
ky různých oblastí s údaji, které jsme získali během jeho dlouholeté 
realizace. Tato prezentace se setkala se zájmem a byly zde vyslove-
ny různé návrhy, jak razantně omezovat možnosti vozit děti autem 
až před školu.
Jsme členy pracovní skupiny BESIP při MHMP, která posuzuje re-
alizace stavebních opatření i preventivních programů pro zvýšení 
bezpečnosti účastníků dopravního provozu.

V rámci všech našich projektů se snažíme o šíření informací o udrži-
telné dopravě v souvislostech, rizicích jednostranného rozvoje mo-
torové, zejména automobilové dopravy a  příležitostech k  rozvoji 
kvalitního veřejného prostoru pro všechny.

Cíl: Prostřednictvím šíření informací o pěší dopravě motivujeme a aktivizujeme širokou 
veřejnost.

Stručný popis: • vydáváme vlastní tiskové zprávy
• publikujeme na webu www.prazskematky.cz a na blogu www.chodcisobe.cz

INDIKÁTORY 2017

Cílová skupina: široká veřejnost

Výstupy: tiskové zprávy • 9 tiskových zpráv

blogy • 18 blogů na portálu Chodci sobě 

Výsledky: mediální ohlasy na naši činnost 
v tištěných i elektronických médiích, 
spolupracujeme s novináři

• 39 internetových ohlasů
• 16 tištěných ohlasů

Dopad: zvýšení zájmu novinářů  
o téma pěší dopravy, 
chození začíná být „cool“

novináři nás oslovují, abychom se vyjádřili 
k tématu pěší dopravy
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Společenský dopad
Za nejdůležitější společenský dopad našich projektových aktivit po-
važujeme skutečnost, že zapojujeme širší veřejnost do plánování ve-
řejného prostoru města, v  němž se chodci denně společně pohy-
bují a jenž slouží všem. Promítání názorů a postojů chodců jakožto 
uživatelů veřejného prostoru do plánovacích procesů města zvyšu-
je kvalitu tohoto prostoru a tím i kvalitu samotného života ve městě. 
Při participativním plánování se navíc úřady i občané učí vzájem-
ně si naslouchat a využívat svých zkušeností, což považujeme za vý-
znamný příspěvek k rozvoji občanské společnosti.

Naše plány
I v budoucnu se budeme věnovat podpoře participativního pláno-
vání veřejného prostoru a osvětové činnosti týkající se seznamová-
ní veřejnosti s pozitivními dopady chůze na město. V rámci osvěty 
chceme položit větší důraz na aktivity motivující zejména mladou 
generaci k chůzi, aby si mohla vyzkoušet, že doprava není jen funk-
ce, ale může se stát součástí aktivního zdravého každodenního živo-
ta, přinášet radost, společenské vyžití a nečekané příležitosti. 
Chceme také lépe využívat získaných informací o tom, jak Pražané 
na dopravu nahlížejí, jakým způsobem se po městě dopravují a čím 
se nejvíce cítí ohrožováni při pohybu i  pobytu ve  veřejném pros-
tou města. 
Chceme více pracovat s aktivní komunitou chodců, rozšiřovat ji, 
propojovat a síťovat organizace, které se věnují veřejnému prostoru 
města a jeho pobytovým kvalitám.

Rizika
Rizikem se pro naše aktivity může stát změna v přístupu ze strany 
města, které by už nadále nechtělo naše projekty podporovat a ná-
vrhy realizovat. Budeme se pravděpodobně muset zaměřit na více-
zdrojové financování naší činnosti a snažit se více využívat spolupráci  
s městskými částmi, které si díky našim zkušenostem i  jménu začí-
nají objednávat mapování veřejného prostoru ve prospěch chodců.



27

PRAŽSKÉ MATKY
Pražské matky jsou organizací usilující o  zlepšení stavu životní-
ho prostředí a  kvality veřejných prostranství, zajištění bezpečnos-
ti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky, 
o podporu udržitelné mobility a zodpovědnější přístup občanů i ve-
řejné správy k této problematice. 

Základní informace 
Jméno: Pražské matky, z. s.
Sídlo: Muchova 13, 160 00 Praha 6
Založení: formální registrace Ministerstvu vnitra ČR v r. 1992 
Právní forma: spolek 
Kontakty: Muchova 13, Praha 6, 
 telefon: 257 531 983, 
 e-mail: prazskematky@ecn.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):

2016 2017

Počet osob 9 (3) 7 (3)

Členové realizačního týmu:
Jarmila Johnová, předsedkyně 
Petra Syrová, místopředsedkyně
Blanka Klimešová, místopředsedkyně 
Eva Šuchmanová
Marie Čiverná
Kamila Prousková

Externí spolupracovníci:
dopravní projektanti
architekti
socioložka
dopravní psycholog
experti z oblasti ŽP
expertka v oblasti práce s veřejností, participace a vzdělávání 
auditor 
účetní

http://www.prazskematky.cz/o-nas/stanovy-sdruzeni/
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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 tři členy:  
předsedu (Jarmila Johnová) a dva místopředsedy (Petra 
Syrová a Blanka Klimešová). Každý z členů výkonného výboru 
je oprávněn jednat za spolek samostatně, včetně podepisování.

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

 >  Výkonný výbor se setkává se všemi členy realizačního týmu  
jednou týdně, kontroluje plnění programu a stanovuje krátko-
dobé plány. 

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

 > Vnější finanční kontrolu vykonal v roce 2017 auditor.

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

 >  Zelený kruh

 >  Auto*mat

 >  Akademie městské mobility

 > Asociace měst pro cyklisty

 > Společnost pro udržitelný život

 > Seppia

 > Pečovatelské centrum Prahy 7

 > Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 > Arnika

 > ČVUT

 > Státní zdravotní ústav

 > Centrum dopravního výzkumu

 >  Elpida

http://www.zelenykruh.cz
http://www.auto-mat.cz
http://www.dobramesta.cz
http://www.cyklomesta.cz
http://stuz.cz
http://www.seppia.cz
http://www.pecovatelskecentrum.cz
http://www.iprpraha.cz
http://arnika.org
http://www.cvut.cz
http://www.szu.cz
http://www.cdv.cz
http://www.elpida.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA

ROZVAHA          
          

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

a b 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem 350 157

B. II. Pohledávky celkem 0 1

B. II. 5. Ostatní pohledávky 0 1

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 348 154

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 11 27

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 337 127

B. IV. Jiná aktiva celkem 0 2

B. IV. 1. Náklady příštích období 0 2

Aktiva celkem 350 157
           
     

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účet-
ního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 3 57

A. I. Jmění celkem 92

A. I. 2. Fondy 92

A. II. Výsledek hospodaření celkem -89 57

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření x 55

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
z minulých let

-89 2

B. Cizí zdroje celkem 347 100

B. III. Krátkodobé závazky celkem 247 30

B. III. 5. Zaměstnanci 33 30

B. III. 17. Jiné závazky 214

B. IV. Jiná pasiva celkem 100 70

B. IV. 2. Výnosy příštích období 100 70

Pasiva celkem 350 157

účetní období: 2017
první den účetního období: 1. 1. 2017
poslední den účetního období: 31. 12. 2017

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
        

Činnosti

Označení TEXT Hlavní Hospodářská Celkem

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

538 0 538

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

29 0 29

A. I. 6. Ostatní služby 509 0 509

A. III. Osobní náklady 309 0 309

A. III. 10. Mzdové náklady 309 0 309

A. IV. Daně a poplatky 2 0 2

A. IV. 15. Daně a poplatky 2 0 2

Náklady celkem 849 0 849

B. I. Provozní dotace 193 0 193

B. I. 1. Provozní dotace 193 0 193

B. II. Přijaté příspěvky 58 0 58

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 55 0 55

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 3 0 3

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 635 17 652

Výnosy celkem 886 17 903

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 37 17 54

D. Výsledek hospodaření po zdanění 37 17 54

DOTACE A ZAKÁZKY

Donor/ objednavatel Projekt Částka

Hlavní město Praha zakázka Bezpečné cesty do školy 468 200 Kč

Hlavní město Praha zakázka Chodci sobě 100 000 Kč

Městská část Praha 7 objednávka Bezpečné cesty do školy - Tusarova 7 300 Kč

Městská část Praha 7 objednávka Komunitní mapování se seniory 80 000 Kč

Městská část Praha 8 objednávka Bezpečné cesty do školy – Dolákova 49 200 Kč

Ministerstvo životního prostředí ČR dotace Pěšky do školy 192 600 Kč
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Velké poděkování patří všem donorům, individuálním dárcům, spo-
lupracovníkům a dobrovolníkům, bez nichž by naše snažení vyznělo 
naprázdno a mnohé aktivity bychom ani nebyli schopni uskutečnit. 
Velmi si jejich podpory vážíme, doufáme, že jsme je nezklamali, 
a věříme, že nám zůstanou věrni.

Děkujeme hl. m. Praze, našemu dlouhodobému donorovi, a ná-
městkovi primátorky Petru Dolínkovi za podporu Bezpečných cest 
do školy. Pracovníkům Odboru rozvoje a financování dopravy za je-
jich součinnost při uskutečňování tohoto programu, mezi nimi ze-
jména Tomáši Kaasovi za systémovou podporu, Martinu Havelkovi 
a  Jaroslavu Machovi, kteří mají na starosti agendu BESIP a rozvoj 
(udržitelné) dopravy, Karolíně Klímové a Sylvě Švihelové za spo-
lupráci na jednotlivých projektových aktivitách. Děkujeme Minis-
terstvu životního prostředí ČR za podporu projektu Pěšky do školy. 
Dále děkujeme MČ Praha 7 a MČ Praha 8, které si u nás objednaly 
plánování veřejného prostoru. 

Vážíme si spolupráce s  mnoha odborníky, ke  kterým patří: Lucie 
Vidovićová, Květoslav Syrový, David Pfann, Michal Málek,  Alena 
Fejtová, Ondřej Nováček, Helena Pěchoučková, František Huber,  
Ondřej Růžička, Matúš Šucha, Lucie Miovská, Martina Pojarová, Iva 
Hájková a architekti z Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy.

Nakonec, avšak v  neposlední řadě, děkujeme za  spolupráci 
úředníkům dopravních odborů jednotlivých městských částí, kte-
ří nám pomáhají s řešením podnětů z portálu Chodci sobě, jakož 
i jeho uživatelům za občanskou angažovanost. Naše aktivity by též 
nebylo možné realizovat bez aktivního zapojení dětí, učitelů i rodi-
čů ze spolupracujících škol. Děkujeme za  jejich nadšení a  energii. 
Jsme vděčni za dobrovolnickou práci našich přátel, známých a ro-
dinných příslušníků.

http://ashoka-cee.org/czech/2017/07/16/zviditelnete-sve-uspechy-manual-pro-zpracovani-zprav-s-analyzou-spolecenskeho-dopadu-social-reporting-standard-je-nyni-k-dispozici-i-v-cestine/

