
Město žije a prosperuje tam, kde jsou 

chodci
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Slovo úvodem
Všechno jednou končí, i mé mnoholeté předsednictví spolku Praž-
ské matky. Uzavírá se tím jedna kapitola třicetiletého působení na-
šeho spolku a začíná další. Veřejný prostor hlavního města má stá-
le ještě daleko do prostředí, kde bychom se mohli všichni cítit jako 
doma, občanská participace si stále ještě trvale neproklestila cestu 
do veřejné správy a je ji třeba hájit při každé změně vedení města.  
A  nakonec ani sami občané se vždy nechápou své odpovědnosti 
za prostor, v němž žijí.

Všechno začalo kdysi revoltou matek proti zavedenému pořád-
ku komunistického režimu ignorovat občany a utajovat informace 
o špatném stavu životního prostředí, zejména ovzduší, které ohro-
žovalo zdraví všech obyvatel města, nejvíce dětí. Těsně před sameto-
vou revolucí v květnu 1989 se spojila skupina matek žijících v Praze,  
aby dala veřejně v ulicích centra najevo, že se nehodlá vzdát odpo-
vědnosti za zdraví svých dětí ani za prostředí, které sdílejí bez výjim-
ky všichni Pražáci i návštěvníci města.

Od  té doby se mnoho změnilo, ve  spolupráci s  občany na  jedné 
straně a úřady i politiky na straně druhé – což představuje náš zá-
kladní způsob práce. Za sebou máme řadu dílčích úspěchů při za-
vádění nové legislativy týkající se například bezpečnosti dopravního 
provozu, přístupu k informacím o stavu životního prostředí, v pra-
videlném sledování kvality ovzduší a informování veřejnosti o něm. 
Nejvíce jsme však „zabodovali“ ve  zlepšování nejvýznamnější sou-
části veřejného prostoru – dopravních komunikací. 

Opouštím vedení spolku a předávám je nové generaci v době, která 
přináší jiné úkoly a vyžaduje nová řešení. Na této generaci leží bří-
mě přesvědčit občany a učit děti, aby se k prostředí, kde žijí, cho-
vali jako ke  svému domovu a  sledovali, zda a  jak jejich volení zá-
stupci tomuto požadavku vyhovují. Naší hlavní parketou je doprava,  
základním úkolem mých nástupkyň je tedy přesvědčit občany i ve-
řejnou správu, že doma se jezdí autem, jen když to nelze jinak (po-
dobně jako nejezdíme po vlastním obýváku nebo zahrádce).

Přeji nově zvolené předsedkyni Petře Syrové a  svým kolegyním 
mnoho úspěchů a síly.

Jarmila Johnová
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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.

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. Přemíra automobilizace znehodnocuje veřejná pro-
stranství a zhoršuje ve městě podmínky pro normální život.

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

O NáS
Na přelomu 80. a 90. let 20. století se spojilo několik desítek praž-
ských žen, aby upozornily na  špatnou kvalitu životního prostředí. 
Pražské matky byly před rokem 1989 první občanskou iniciativou, 
která otevřeně demonstrovala proti zatajování informací o stavu ži-
votního prostředí. Soustředily se zejména na znečištění z dopravy, 
usilovaly o respekt vůči chodcům a navrhovaly změnit Severojižní 
magistrálu v městskou třídu přívětivou i pro chodce.

1989 dnes
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V Praze žije  1 295 000 obyvatel 

V Praze je registrováno  1 059 000 vozidel

(Ročenka dopravy Praha 2017: www.tsk-praha.cz/static/udi-rocenka-2017-cz.pdf) 

Srovnání míry automobilizace (počet aut na 1000 obyvatel) ve vybraných městech 
(zdroje: Mobility report NYC Department of Transportation (2016), Mobility in the City Berlin Traffic in Figures
2017 edition, www.statista.com, The Express Tribune), Transport statistics at regional level, ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/pdfscache/14273.pdf
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stupeň motorizace 818 vozidel

1 000 obyvatel

stupeň automobilizace 652 automobilů

1 000 obyvatel

570 lidí ročně v Praze 

zemře předčasně kvůli  

znečištěnému ovzduší.

Život každého z nás  
se kvůli tomu zkrátí  

asi o 9 měsíců.

Automobilová doprava způsobuje v Praze:

90 % emisí částic jemného prachu

30 % znečištění ovzduší emisemi CO2

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 20. července 2017, www.chmi.cz; Státní zdravotní ústav

Praha patří mezi 20 evropských 
regionů a nejvyšší motorizací.
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 > Chybí 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 svébytný způ-
sob dopravy.

 > 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 důSledky

Největším zdrojem emisí (tuhé znečišťující látky, CO a NOx) v Praze 
je doprava, především individuální automobilová doprava. Praha je 
přitom druhým nejprašnějším městem v ČR (po Ostravě) a má nej-
vyšší emisní zátěž na jednotku plochy kraje. Ve srovnání s celorepu-
blikovým průměrem jsou v Praze:

• emise tuhých znečišťujících látek zhruba 3x vyšší,

• emise VOC (těkavé látky) 6x vyšší,

• emise NOx 7x vyšší.
(Emisní analýza ČHMÚ pro aktualizaci Programu na zlepšování kvality ovzduší,  

MŽP, 2018)

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

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

Znečištění ovzduší a zdravotní rizika

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 překonatelné bariéry.

Při projednávání návrhů na změnu dopravní infrastruktury ve pro-
spěch chodců se opakovaně setkáváme s tím, že plynulost dopravy 
a zkapacitňování parkovacích možností je neustále upřednostňo-
váno před bezpečností a komfortem pěších a cyklistů.

Pražská primátorka Adrina Krnáčová (ANO) svým vetem v únoru 
2018 zastavila projekt postupné humanizace Severojižní magistrá-
ly, přestože to byl jeden ze závazků koaliční smlouvy tehdejší Rady 
hl. m. Prahy.

Praha si oproti loňskému roku pohoršila o jednu příčku v každoroč-
ním indexu měst přívětivých pro život podle britského týdeníku The 
Economist. Už poněkolikáté zvítězila Vídeň, Praha byla až šedesátá.

Nízká pobytová kvalita veřejného prostoru
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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 senioři 
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

Na území Prahy došlo v roce 2018 k 684 nehodám s účastí chodce. 
Nadpoloviční většina z nich přitom nebyla chodci zaviněna. 25 osob 
bylo usmrceno, 94 těžce a  527 lehce zraněno. Chodci tvoří 80 % 
smrtelných obětí dopravních nehod v Praze (25 z 31 usmrcených). 

Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2018,  
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie

Vysoká nehodovost chodců
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Naše hlavní aktivity v roce 2018

Jaké řešení nabízíme
Snažíme se vytvářet podmínky pro to, aby byla chůze po městě bez-
pečná, pohodlná a atraktivní. Usnadňujeme občanům komunikaci 
s veřejnou správou a společně tak řešíme problémy, s nimiž se chod-
ci běžně setkávají. Podílíme se také na rozhodování veřejné správy 
na úrovni města či městských částí o realizaci opatření, která byla navr-
žena 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 Magistrátem 
hl. m. Prahy (MHMP).

Pěšky do školy – ve spolupráci se školami, Ministerstvem životního 
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. 

Členství v komisi Rady hl. m. Prahy pro pěší dopravu a odstraňová-
ní bariér ve veřejném prostoru.

Partnerství při vytváření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Účast na  jednáních Ministerstva životního prostředí o  aktualizaci 
Programu zlepšování kvality ovzduší v Praze (PZKO).

Členství v Dopravním výboru při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

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:

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
https://www.mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi
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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 

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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Co jsme v minulosti dokázali DOpAD

Spoluvytvářeli jsme novou ekologickou legislativu. 

Významně jsme přispěli k otevření dat o kvalitě ovzduší a životního prostředí. 
Přispěli jsme k zavedení sítě automatického imisního monitoringu.

Jako první jsme vedení města představili návrh změnit Severojižní magistrá-
lu na městský bulvár. 

Iniciovali jsme omezení rychlosti v obcích na 50 km/h, což se okamžitě pro-
jevilo snížením nehodovosti.

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

Prosadili jsme zakotvení přednosti pro chodce na přechodech do  legislati-
vy 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 pravidelný program 
zvyšující bezpečnost v okolí škol.

Zasadili jsme se o obnovení 63 nesignalizovaných přechodů v místech s pro-
vozem tramvají (ze 79 zrušených) a o vydání nové vyhlášky legalizující pře-
chody v těchto místech.

Iniciovali jsme vznik komise pro pěší dopravu a přispěli k vytvoření Zásad 
rozvoje pěší dopravy, na něž se odvolávají některé strategické dokumenty 
hl. m. Prahy.

Iniciovali jsme revizi a úpravu zón placeného stání vyznačovaných v bezpro-
střední 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 cestách 
do více než 50 škol a dosáhli tak respektu ze strany odborníků k potřebám 
dětí i jejich názorům. 

Na základě podnětů žáků i  rodičů jsme dosáhli 80 změn v dopravní infra-
struktuře ve prospěch chodců v okolí mnoha škol.

Od roku 2012 spravujeme portál Chodci sobě, díky kterému se podařilo vyře-
šit 580 podnětů ve prospěch chodců (z téměř 2 200 zaslaných).

Představili jsme školám i veřejnosti kampaň Pěšky do školy, která učí děti 
a rodiče, proč je dobré chodit do školy pěšky.

2000

1989

2008

2009

2012

2018
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Projekty 2018
V roce 2018 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. Uspořádali jsme první ročník motivačně osvěto-
vé kampaně Pěšky do školy, která se setkala s velmi pozitivním ohla-
sem ze strany škol, veřejnosti i médií. 

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 čí nepříjemných 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 – strategie školy podporující udržitelnou mobilitu
5. doprovodné aktivity školy – motivační a osvětové akce, výtvarné programy

INDIKÁTORY 2018

Cílová skupina: základní školy • 5 škol

žáci • 2 332 žáků 

rodiče • 1 408 rodičů

učitelé • 150 pedagogů

pracovní skupina složená  
ze zástupců školy i úřadů

• 4 pracovní skupiny

Výstupy: dotazníky o dopravním chování • 2 024 žákovských dotazníků
• 1 408 rodičovských dotazníků

mapky okolí školy s vyznačenými 
cestami a problematickými lokalitami

• 2 024 individuálních mapek žáků
• 4 školní mapy

žákovské prezentace výsledků • 5 prezentací

školní plán mobility • 2 školní plány mobility

dopravní studie • 4 dopravní studie s návrhy řešení pro 
20 problematických míst

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)

• 8 míst z minulých ročníků BCŠ schváleno 
k realizaci pracovní skupinou BESIP
• realizace 4 úprav z předchozích školních 
projektů (viz str. 16–18)
• MČ Praha 8 s finanční podporou 
MHMP postavila bezpečnou úschovnu kol 
a koloběžek před ZŠ Burešova
• MČ Praha 4 zadala zpracování architektonické 
studie pro předprostor ZŠ Filosofská
• MČ Praha 4 na základě doporučení 
dopravní studie přistoupila k přípravě 
dočasných úprav v okolí 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

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


… i dětem (ZŠ Školní)Smysl projektu jsme vysvětlovali rodičům … (ZŠ Lyčkovo nám.)

Výsledky dotazníkového šetření představují samy děti (ZŠ Lyč-
kovo nám.)

Na vytipovaných místech probíhá monitoring dopravy (ZŠ Lyč-
kovo nám.)

Na vytipovaných místech probíhá monitoring dopravy (ZŠ 
Na Beránku)

Na vytipovaných místech probíhá monitoring dopravy (ZŠ 
Školní)

V roce 2018 jsme program BCŠ realizovali na těchto školách:

ZŠ Školní, Praha 4 
ZŠ Na Beránku, Praha 12
ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
ZŠ Dolákova a ZŠ logopedická Don Bosco, Praha 8.

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

KLIKNI

https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-skolni/
https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-na-beranku/
https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-lyckovo-namesti/
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-dolakova/


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

řidiči před školami běžně porušují pravidla (ZŠ Školní) řidiči před školami běžně porušují pravidla (ZŠ Na Beránku)

řidiči před školami běžně porušují pravidla (ZŠ Na Beránku)

Dětem chybí bezpečné cesty (ZŠ Lyčkovo nám.)

Dětem chybí bezpečné cesty (ZŠ Lyčkovo nám.)

Jedna ze školních map (ZŠ Školní)

Projekt na ZŠ Dolákova a ZŠ Don Bosco  
byl financován MČ Praha 8
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V  roce 2018 vybralo hl. m. Praha k  realizaci z  rozpočtové položky BESIP 
tyto akce z programu BCŠ:

Praha 5 (BCŠ U Santošky, 2017)
 > Ostrovského x U Santošky,
 > U Santošky x Na Březince, 
 > U Santošky x U Nikolajky.

 Tato místa budou nadále projektována jako jedna akce.

Praha 4 (BCŠ Filosofská, 2017)
 > Klánova x Filosofská x Vavřenova, 
 > Filosofská u ZŠ, 
 > Údolní x Vavřenova.

 Mimo rozpočtovou položku BESIP se projektuje rozsáhlá úprava ulice Jitřní.

Praha 8 (BCŠ Burešova, 2017) 
 > Žernosecká (mezi ZŠ Burešova a ZŠ Žernosecká, Praha 8 (BCŠ 2017),
 > Taussigova x Hlaváčova, Praha 8 (BCŠ 2017).

Praha 8 následně realizaci těchto akcí pozastavila (v roce 2019 souhlas 
obnovila a projektová příprava pokračuje). 

Na základě iniciativy ROPID došlo k úpravě nebezpečného přechodu přes 
ulici Střelničná. Nesignalizovaný přechod přes dva souběžné jízdní pru-
hy, který je v rozporu s platnou legislativou a patří k jednomu z nejnebez-
pečnějších a nejnehodovějších míst pro pěší, byl upraven pomocí dočas-

ných úprav. Toto opatření bylo bohužel po pouhých pěti 
dnech na popud starosty MČ Prahy 8 pana Petruse zru-
šeno a přechod se vrátil do původního rizikového stavu. 
MČ své rozhodnutí odůvodňuje zájmem o zachování ply-
nulosti dopravy, což však neodpovídá zjištěním vyplývají-
cím z monitoringu dopravy, který zde v rámci BCŠ probě-
hl. Upřednostňovat plynulost dopravy před bezpečností 
chodců kromě toho považujeme za neadekvátní. 

KLIKNI

Přechod přes dva souběžné jízdní pruhy je 
pro chodce nebezpečný

Magistrát přechod upravil alespoň pomocí 
betonových zábran

Úprava bohužel nevydržela ani týden…

https://www.prazskematky.cz/aktuality/otevreny-dopis-namestkovi-primatorky-dolinkovi-ke-kauze-zruseni/
https://www.prazskematky.cz/aktuality/otevreny-dopis-namestkovi-primatorky-dolinkovi-ke-kauze-zruseni/
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V  roce 2018 byly realizovány tyto akce z projektů BCŠ:
Praha–kunratice
TSK realizovala stavební úpravy na křižovatce Kalmánova x Maternova x K Libuši v Kunrati-
cích navržené v rámci dopravní studie projektu BCŠ na ZŠ Kunratice z r. 2010.

Praha 5

Zatímco nejnebezpečnější místa zpracovaná v dopravní studii v projektu BCŠ ZŠ Barrandov II, V Remízku 
stále čekají na dokončení stavebního řízení (s přislíbenou realizací během roku 2019), křižovatku Voskov-
cova x Wassermannova, na kterou také upozornilo žákovské mapování, upravila městská část Praha 5 po-
mocí dočasných úprav a vodorovného značení.

Z rozpočtové položky BESIP se dále financovala úprava přechodu před ZŠ Kořenského v Praze 5, (projekt 
zde byl realizován pod hlavičkou Nadace Partnerství).

KLIKNI

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-kunratice/
https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/fakultni-zakladni-a-materska-skola-barrandov-ii/
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Praha 4
Na přelomu roku 2018 a 2019 byla upravena křižovatka Svatoslavova x Pod Vilami, první vlaštovka z pro-
jektu BCŠ Táborská z r. 2015. 

Praha 8

ZŠ Burešova se do programu BCŠ přihlásila v r. 2017 především na základě zvýšeného tlaku rodičů na zbu-
dování bezpečného místa pro zaparkování kol a koloběžek. Na podzim 2018 se zde podařilo dětem nabíd-
nout krásnou kolárnu. Máme radost, že možnost přijet do školy na kole či koloběžce děti hojně využívají.

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-taborska/
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
2018výsledky dotazníkového šetření

Každé 4. dítě jezdí do školy autem.

kteří vozí děti do školy 
autem několikrát týdně, 
bydlí do 1 km od školy. 

které jezdí pravidelně 
do školy autem, 
bydlí blíže než 0,5 km.
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stě dětí do školy jsou 

NEBEZPEČNÉ 
DOPRAVNÍ SITUACE

46 %
RODIČŮ

80 %
RODIČŮ

DĚTÍ
8 %

Rodiče děti vozí do školy nebo ze školy autem především z časových a organizačních důvodů, 

mají to po cestě do práce (54 %) nebo to považují za nejrychlejší možnost (32 %).

postrádá u škol možnost 
bezpečného uložení kol nebo koloběžek. 

Cestování pěšky nebo MHD podporuje sociální kontakty.

Děti, které sdílí cestu do školy s kamarádem, 
jdou ve 49 % případů pěšky, 
 ve 43 % jedou MHD, 
 jen 6 % jede autem.

Téměř 

Dotazníkové šetření programu Bezpečné cesty do školy 2018; pdrobné výsledky na www.prazskematky.cz.

46 % dětí

3 % dětí
JEZDÍ do školy 
na koloběžce, na kole
nebo na skateboardu

Na koloběžce, na kole
nebo na skateboardu

by CHTĚLO JEZDIT
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Pěšky do školy
www.peskydoskoly.cz

Cíl: Projekt seznamuje žáky, rodiče a pedagogy s výhodami pěší dopravy a formou osobní-
ho  prožitku jim názorně ukazuje, jak mohou jednoduše prospět svému zdraví i životní-
mu prostředí města – jen tím, že změní způsob dopravování do školy. 

Stručný popis: 1. Pěší dny na školách – hravý a tvůrčí způsob, jak představit pěší dopravu do ško-
ly jako příjemnou a  společenskou událost, která stmeluje školní komunitu. Za-
pojené školy vyzvaly děti, aby v určený den, případně více dnů, vyrazily do školy 
po svých – pěšky na kole či koloběžce. Pěší dny byly spojeny s příjemným či mimo-
řádným zážitkem, jako je přivítání před školou, drobná odměna apod.

2. Soutěž školních reportérů – zapojené školy měly možnost sestavit reportážní tým 
a zdokumentovat průběh pěších dnů na školách.

3. Založení tradice peších dnů jako pravidelné akce škol v rámci EVVO a dopravní vý-
chovy, vytvoření metodiky pro školy.

INDIKÁTORY 2018

Cílová skupina: základní školy • 16 škol

žáci • cca 7 000 žáků se zúčastnilo pěších dnů

• reportáže vytvářelo 11 školních týmů, tedy 
více než 50 dětí 

rodiče • o zapojení do kampaně byli informováni 
rodiče na všech 16 školách

veřejnost •  prostřednictvím mediálních výstupů 
a sociálních sítí jsme oslovili i širokou 
veřejnost

Výstupy: pěší dny • pěší den realizovalo 16 škol, z toho 
3 mimopražské

manuál • manuál pro školy s informacemi, jak 
kampaň organizovat, jaké jsou její přínosy, 
jak motivovat děti i rodiče k chůzi

vizuální styl kampaně, informační  
a propagační předměty

• logo kampaně
• elektronická pozvánka ke kampani pro 
školy i úřady
• 1 000 ks letáků Pěšky do školy
• 120 ks plakátů pro školy
• 200 ks tištěného manuálu Pěšky do školy
• 1 000 ks bavlněných tašek s potiskem

medializace • 4 tiskové zprávy
• 50 mediálních ohlasů na aktivity projektu

Výsledky: srozumitelné představení tématu 
udržitelné dopravy dětem 
i rodičům

• děti vytvářely plakáty a transparenty 
propagující udržitelnou dopravu
• na základě ohlasů od dětí víme, že 
pochopily myšlenku kampaně a přijaly ji

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

• v rámci pěších dnů se do zapojených 
škol dopravilo autem o 1/5 dětí méně něž 
obvykle
• 3/4 dětí, které běžně jezdí do školy autem, 
zvolily jiný způsob dopravy

školní reportáže • 11 školních reportáží o průběhu pěších 
dnů a významu udržitelné dopravy do školy

https://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/pesky-do-skoly-2018/


Během pěších dnů před školami panovala příjemná 
atmosféra, děti se aktivně zapojovaly do jejich přípravy

Dopad: zavedení tradice pěších dnů • ZŠ Barrandov II, pěší den realizovala již 
třetím rokem
• obraceli se na nás zástupci měst a obcí, kde 
mají zájem z kampaně udělat tradiční akci 
(Ostrava, Jistebnice, Klecany aj.)

zájem médií i veřejnosti o téma 
dopravy do školy

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

zvýšení povědomí dětí o významu 
chůze

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

dobrá nálada v rámci pěších dnů • pozitivní ohlasy rodičů, dětí i pedagogů
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Zdroj: elektronický dotazník, kampaň Pěšky do školy; počet respondentů 244

pěšky 
54 %

na kole
1 %

autem
24 %

MHD
21 %

na kole
8 %

autem
5 %

pěšky 
68 %

MHD
19 %

V rámci pěších dnů se téměř 1⁄5 dětí rozhodla 
vynechat ranní cestu do školy autem

Jak většinou cestuješ do školy? A jak ses dostal/a do školy 
během pěšího dne?

Celkové zhodnocení projektu

Na  základě zpětných vazeb od  zúčastněných škol i  vlastního po-
zorování můžeme říci, že před všemi školami se v den konání pě-
ších dnů podařilo snížit počet aut, před některými školami dokon-
ce v den akce nezastavilo žádné, nebo téměř žádné auto. Z výsled-
ků dotazníků, který děti vyplňovaly, vyplývá, že autem přijelo téměř 
o pětinu méně dětí něž v běžný den. Tři čtvrtiny dětí, které běžně 
jezdí do školy autem, zvolily jiný způsob dopravy – polovina z nich 
přišla pěšky, další čtvrtina použila MHD. Na kole během pěších dnů 
přijelo do školy dokonce šestkrát více dětí než obvykle. Kolo totiž 
běžně využívá jen minimum dětí, protože u většiny škol chybí jak 
bezpečná cyklistická infrastruktura, tak i možnost kolo během vyu-
čování uschovat.

Z hodnocení kampaně vyplynulo, že děti si uvědomují, že chůze je 
zdravější, ekologičtější i  vhodnější pro bezpečnost v  ulicích. Vyra-
zit pěšky sice nepovažují za nejjednodušší způsob, patrně proto, že 
chůze od nich vyžaduje nějakou aktivitu. Dobrá zpráva ale je, že se 
toho nebojí a  svou energii poměrně rády investují. Vidí totiž i  vý-
hody aktivního cestování. Kampaň se dětem vesměs líbila, více než 
80 % ji hodnotilo pozitivně. Hodnocení ukazuje, že děti jsou ochot-
né přijmout svůj díl osobní odpovědnosti a začít se chovat zodpo-
vědně, přestože to znamená ústupky z vlastního pohodlí



Projekt Pěšky do školy podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Magistrát hl. m. Prahy.

               

Soutěž školních reportérů
Všechny školy, které se účastnily kampaně, a tedy pořádaly pěší dny, 
mohly sestavit dětské reportážní týmy, které průběh pěších dnů do-
kumentovaly. Tyto reportáže pak školy mohly přihlásit do soutěže 
o zajímavé ceny. Účelem soutěže bylo motivovat školy i děti k zapo-
jení do kampaně. Díky školním reportážím jsme získali autentickou 
zpětnou vazbu o průběhu pěších dnů na jednotlivých školách pří-
mo od zapojených dětí.
Zúčastnilo se 11 školních týmů a soutěžní reportáže jsou na našem 
webu v sekci Pěšky do školy 2018. Ceny do soutěže jsme získali od 
komerčních partnerů kampaně.

Slavnostní vyhlášení soutěže

Partneři kampaně:

Vítězný tým ze ZŠ Lyčkovo nám
Partneři:

Finančně podpořili:

KLIKNI

https://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/pesky-do-skoly-2018/soutez-skolnich-reporteru/


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. 2018:

bezbariérový přechod v ul. Na Hřebenkách, Praha 5

rekonstrukce Žitomírské ulice, Praha 10

přecházení u zastávky Plzeňka, Praha 5

rekonstrukce křižovatky v ulici Novodvorská, Praha 4

světelná signalizace na křižovatce Žitná x V Tůních, Praha 2

úprava přechodu v ulici Přátelství, Praha 22

nový přechod na křižovatce Kaplická x K Sídlišti, Praha 4

Chodci sobě
www.chodcisobe.cz

Cíl: Portál poskytuje občanům jednoduchý informační a komunikační nástroj pro sdělová-
ní podnětů z oblasti pěší dopravy v Praze zástupcům samospráv městských částí i dal-
ším odpovědným institucím a spoluobčanům. Cílem je zlepšení veřejných prostran-
ství 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 2018

Cílová skupina: pražští chodci • 95 nových uživatelů za rok 2018
• průměrná návštěvnost 47 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 • 344 nových podnětů za rok 2018
• přibývají zadavatelé podnětů

Výsledky: vyřešené podněty • evidujeme přes 2 200 zaslaných podnětů, 
z toho přibližně 580 vyřešených
• v roce 2018 se podařilo vyřešit 50 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 komfortu 
chodců

• pozitivní ohlasy a zpětné vazby od uživatelů 
portálu

Na Hřebenkách

Žitomírská

KLIKNI

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/102/zadost-o-bezbarierovy-pristup-pro-vozickare-a-maminky-s-kocarky
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/475/auta-a-chodniky
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1833/plzenka-2x-zadny-prechod
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/122/parkovani-pred-prechodem
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1478/nebezpecny-prechod-v-ul-v-tunich-v-praze-2
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2408/prechod-pro-chodce-s-barierou-pro-vozickare-na-novem-namesti
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2090/chybejici-prechod-na-krizovatce-ulic-kaplicka-a-k-sidlisti-na-praze-4
http://www.chodcisobe.cz
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Cíl: Prostřednictvím šíření informací o výhodách pěší dopravy i vlivu dopravního chování 
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 2018

Výstupy: tiskové zprávy a aktuality • 7 tiskových zpráv
• 1 tisková konference
• 27 aktualit na webu Pražské matky

blogy • 18 blogů na portálu Chodci sobě 

Výsledky: mediální ohlasy na naši činnost 
v tištěných i elektronických médiích

• 50 mediálních ohlasů
• 1 006 sledujících FB Pražské matky
• 1 975 sledujících FB Chodci sobě

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

novináři nás oslovují, abychom se vyjádřili 
k tématu pěší dopravy

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

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.

Velký mediální ohlas měla zejména kampaň Pěšky do školy, a to jak 
v médiích, tak na sociálních sítích.

Vydali jsme manuál Pěšky do školy, který obsahuje příklady dobré 
praxe, zkušenosti a obrazové materiály získané během realizace 
pěších dnů na jednotlivých školách zapojených do kampaně. Sna-
žili jsme se shromáždit reakce či námitky škol, rodičů i veřejnos-
ti, jakož i obtíže, s nimiž se školy při organizaci potýkaly, abychom 
pomáhali  těm, kdo se k nám přidají v dalších letech, s organizací 
i náplní kampaně. Manuál jsme vytiskli v počtu 200 ks, je dostup-
ný také on-line.

Naši činnost jsme také představovali na mnoha konferencích 
a  setkáních odborníků. Vystupovali jsme na konferenci City 
Changers v Ostravě, o mobilitě seniorů jsme hovořili na konfe-
renci Stáří spojuje aj.

Pěšky do školy jsme představili v pořadu Sama doma dne 12. 9. 2018

KLIKNI

http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/manual-Pesky-do-skoly.pdf
http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/manual-Pesky-do-skoly.pdf
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Od ledna do září 2018 jsme se účastnili transformačně vzdělávacího 
programu Impact Academy: Ukaž změnu, do kterého jsme byli při-
jati s dalšími 8 neziskovými organizacemi a nadacemi, které se snaží 
o pozitivní společenskou změnu. V průběhu Impact Academy jsme 
se naučili, jak se zdokonalit ve sledování dopadu své činnosti a jak 
svůj dopad zvýšit.

Díky finanční podpoře a odborné pomoci expertů a mentorů z Impact  
Academy se nám podařilo zorientovat se v problematice dopadu, 
jeho sledování a zvyšování, získat teoretické znalosti v rámci absolvo-
vaných vzdělávacích modulů, ale zároveň je i okamžitě prakticky im-
plementovat do našich aktivit. Provedli jsme řadu změn v organizaci 
práce, v pracovních postupech a nástrojích i v řízení organizace. Sle-
dování dopadu a orientace na dopad je v současné době součástí kul-
tury naší organizace i veškerých aktivit. V červenci 2018 jsme získa-
li nejvyšší ocenění v rámci cen Sleduj dopad za nejlépe zpracovanou 
výroční zprávu za rok 2017 dle metodiky Social Reporting Standards.

spolupráce s úřady

impact academy: ukaž změnu

Jsme členy pracovní skupiny BESIP při MHMP, která posuzuje re-
alizace stavebních opatření i preventivních programů pro zvýšení 
bezpečnosti účastníků dopravního provozu.

V roce 2018 jsme se stali členy Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší 
dopravu a odstraňování bariér ve veřejném prostoru, která vznikla 
transformací komise pro bezbariérovost. Věnovali jsme se zde na-
příklad prosazení návrhu na revizi a úpravu nesignalizovaných pře-
chodů pro chodce přes dva souběžné jízdní pruhy. Přestože toto ře-
šení odporuje technické normě ČSN 73 6110 a patří k nejnebezpeč-
nějším místům pro pěší, je možné se s ním setkat na více než 200 
místech v Praze. Po volbách do pražského zastupitelstva na pod-
zim 2018 byla komise rozpuštěna, v nové komisi jsou bohužel jen 
zástupci městských organizací, spolky a občanské iniciativy byly k 
účasti přizvány pouze jako hosté. 

Již několik let se účastníme práce ve Výboru pro dopravu při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj.

sDGs
Kampaň Pěšky do školy se umístila v semifinále Cen SDGs 2018 
mezi 15 TOP projekty ze 150 přihlášených do soutěže.
Naši činnost jsme díky tomu měli možnost prezentovat na Fóru udr-
žitelného rozvoje dne 4. 12. 2018
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společenský dopad
Naším hlavním cílem je bezpečná a pohodlná pěší doprava (nejen) 
po Praze, která je přirozenou volbou pro běžné každodenní cesty. 

Za úspěch považujeme stále vzrůstající prestiž programu BCŠ 
i  fakt, že městské organizace, jako např. TSK nebo IPR, jej vítají 
jako kvalitní příspěvek k plánování veřejného prostoru. 

Těší nás také, že jsme výrazně přispěli k rozvoji diskuze o tom, že 
ranní doprava před školami je pro děti nebezpečná a že dovážení 
dětí do školy je celospolečenský problém.

Viditelným dopadem našich aktivit jsou konkrétní realizace doprav-
ních opatření ve prospěch chodců, které vzešly z dopravních studií 
programu Bezpečné cesty do školy nebo jsou reakcí na občanské 
podněty na portálu Chodci sobě. (viz str. 16–18 a 25)

Naše plány
Velkou radost nám přináší úspěch kampaně Pěšky do školy. Akce 
se setkává s pozitivním ohlasem veřejnosti, vedení škol i obcí ji vítá 
jako možnost řešení dopravní situace před školami. Chceme pokra-
čovat v jejím rozvíjení a šíření do celé republiky jakožto tradiční akce 
škol v rámci preventivních programů a dopravní či environmentál-
ní výchovy. 

Rádi bychom rozpracovali metodiku tvorby školních plánů mobility. 
Na základě potřeb a zkušeností škol i zástupců samosprávy a stát-
ní správy chceme napomoci tomu, aby se školní plány mobility staly 
opravdu účinným a užitečným nástrojem plánování zdravých měst.

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 
oficiálních představitelů města či městských částí, které by už nadá-
le nechtěly naše projekty podporovat a návrhy realizovat. Je třeba 
podporovat občany v tom, aby se nebáli vyjádřit svůj názor. Věříme, 
že téma podpory pěší dopravy je ve společnosti stále více aktuální 
a že hlas chodců bude přibývat na síle.
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PražsKé matKy z. s.
Pražské matky jsou organizací usilující o  zlepšení stavu životní-
ho prostředí a kvality veřejných prostranství a 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 Ministerstvem vnitra ČR v r. 1992 
Právní forma: spolek 
Adresa: Muchova 13, Praha 6 
telefon: 257 531 983 
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):

2017 2018
Počet osob 7 (3) 7 (3)

členové realizačního týmu:
Jarmila Johnová, předsedkyně, odborné vedené organizace 
Petra Syrová, místopředsedkyně, fundraising, projektové řízení
Blanka Klimešová, místopředsedkyně, koordinace programu BCŠ, 

sledování dopadu a evaluace, grafické práce 
Eva Šuchmanová, administrace portálu Chodci sobě 
Marie Čiverná, koordinace kampaně Pěšky do školy, sociální sítě, 

administrativa
Veronika Gorylová, PR
Klára Dušáková, účetní

externí spolupracovníci:
dopravní projektanti
architekti
socioložka
dopravní psycholog
experti z oblasti ŽP
geoinformatik
experti z Impact Academy
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 dva členy:  
předsedkyni a místopředsedkyni. Každý z členů výkonného vý-
boru je oprávněn jednat za spolek samostatně, včetně podepi-
sování.

 > 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.

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

 >  Zelený kruh
 > Impact Academy
 >  Auto*mat
 >  Akademie městské mobility
 > Asociace měst pro cyklisty
 > Společnost pro udržitelný život
 > Seppia
 > Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 > Arnika
 > ČVUT
 > Státní zdravotní ústav
 > Centrum dopravního výzkumu
 > Tereza
 > Nadace Partnerství
 > Slušná firma
 > Asociace společenské odpovědnosti
 > Nadace Proměny

http://www.zelenykruh.cz
https://impactacademy.cz/
http://www.auto-mat.cz
http://www.dobramesta.cz
http://www.cyklomesta.cz
http://stuz.cz
http://www.seppia.cz
http://www.iprpraha.cz
http://arnika.org
http://www.cvut.cz
http://www.szu.cz
http://www.cdv.cz
http://terezanet.cz/cz
https://www.nadacepartnerstvi.cz/
https://slusnafirma.cz/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/
https://www.nadace-promeny.cz/
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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 157 466

B. II. Pohledávky celkem 1 1

B. II. 5. Ostatní pohledávky 1 1

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 154 460

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 27 2

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 127 458

B. IV. Jiná aktiva celkem 2 5

B. IV. 1. Náklady příštích období 2 5

Aktiva celkem 157 466
           
   
  

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účet-
ního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 57 64

A. II. Výsledek hospodaření celkem 57 64

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření – 7

A. II. 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 55 –

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

2 57

B. Cizí zdroje celkem 100 402

B. III. Krátkodobé závazky celkem 30 84

B. III. 1 Dodavatelé – 47

B. III. 4 Ostatní závazky – 31

B. III. 5. Zaměstnanci 30 6

B. IV. Jiná pasiva celkem 70 318

B. IV. 2. Výnosy příštích období 70 318

Pasiva celkem 157 466

účetní období: 2018
první den účetního období: 1. 1. 2018
poslední den účetního období: 31. 12. 2018

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

704 – 704

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

41 – 41

A. I.. 2 Prodané zboží 9 – 9

A. I. 3 Opravy a udržování 2 – 2

A. I. 6. Ostatní služby 652 – 652

A. iii. Osobní náklady 288 – 288

A. III. 10. Mzdové náklady 288 – 288

A. iV. daně a poplatky 4 – 4

A. IV. 15. Daně a poplatky 4 – 4

Náklady celkem 996 – 996

B. i. Provozní dotace 281 – 281

B. I. 1. Provozní dotace 281 – 281

B. ii. Přijaté příspěvky 52 – 52

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 49 – 49

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

B. iii. Tržby za vlastní výkony a za zboží 670 – 670

Výnosy celkem 1 003 – 1 003

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 7 – 7

d. Výsledek hospodaření po zdanění 7 – 7

dOTACe A OBJedNÁVky

donor/ objednavatel Projekt částka

Hlavní město Praha objednávka Bezpečné cesty do školy 451 300 Kč

Hlavní město Praha objednávka Pěšky do školy 2018 90 000 Kč

Hlavní město Praha dotace Pěšky do školy 82 070 Kč

Institut aktivního občanství, z. s. podpora de 
minimis

Impact Academy 30 000 Kč

Městská část Praha 8 objednávka Bezpečné cesty do školy – ZŠ Dolákova 98 400 Kč

Ministerstvo životního prostředí ČR dotace Pěšky do školy 199 255 Kč



PoDěKovÁNí
Naši činnost podpořili:

Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo životního prostředí ČR MČ Praha 8 ÚVT, s.r.o.Impact Academy

Výroční zpráva byla zpracována podle metodiky Social Reporting Standards 
texty: tým PM, sazba: Blanka klimešová 
fotografie: lukáš Žentel, Štěpán Hon, Helena Pěchoučková, květoslav Syrový a archiv PM
© Pražské matky, z. s. 2019

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 a  náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi 
i  jeho nástupci Adamu Scheinherrovi za podporu Bezpečných cest 
do školy. Pracovníkům Odboru rozvoje a financování dopravy za je-
jich součinnost při uskutečňování tohoto programu, mezi nimi zejmé-
na Martinu Havelkovi a Jaroslavu Machovi, kteří mají na starosti agen-
du BESIP a rozvoj (udržitelné) dopravy, Karolíně Klímové a Sylvě Švi-
helové za spolupráci na jednotlivých projektových aktivitách. Děkuje-
me Ministerstvu životního prostředí ČR za podporu projektu Pěšky 
do školy. Velký přínos pro nás znamenala možnost účastnit se akce-
leračního programu Impact Academy, který nám pomohl se na naši 
práci dívat nově, z perspektivy dopadu. Speciální poděkování patří 
Lukášovi Zikmundovi, majiteli společnosti ÚVT, s. r. o., a jeho zaměst-
nancům za velkorysou podporu a péči o naši počítačovou síť.

Jsme vděční za spolupráci s mnoha odborníky, ke kterým patří: Kvě-
toslav Syrový, David Pfann, Aleš Zatloukal, Jaromír Mazák, Linda 
Kovářová, David Svoboda, Svetlana Margetová, Bára Novosadová, 
Olga Shiroboková, Jana Havrdová, Daniela Špinková, Alena Sobo-
tová, Helena Pěchoučková, Ondřej Růžička, Matúš Šucha, Lucie Mi-
ovská, Iva Hájková, Lucie Žáčková, architekti z Institutu plánování 
a rozvoje hl. města Prahy a mnozí další.

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/

