
2Bezpečné cesty do školy 

ZŠ K.V. Raise, Slezská 21, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 

 
 

Souhrnné údaje: 
 

- místo – ZŠ K.V.Raise Slezská 21, 120 00 Praha 2 

- termín – projekt trval od dubna roku 2004 do listopadu 2006, dosud trvá 

- náklady – dopravní studie – 10 000 Kč, náklady upravy komunikace – 5 mil Kč 

- způsob financování – studie - grant od OSF ?, úprava komunikace pražský Magistrát 

- zodpovědná osoba – Svatava Hyská,  členka ze školní rady, vhysky@quick.cz 

- konzultant – Jarmila Johnová, Pražské matky, jarmila.johnova@ecn.cz; 721 761 474 

 

Lokalizace 
 

2 přístupové komunikace na cestě do ZŠ K.V.Raise: Slezská ulice a křižovatka Korunní, 

Šumavská 

 

Postup 

 
1) Škola se opakovaně bez výsledku dožaduje na své městské části úprav komunikací -  

90. léta  

2) Na základě letáčku, webu a novinových článků Pražských matek se členka rady školy 

Svatava Hyská  obrací na PM – duben 2004 

3) PM radí sepsat petici a nabízí zpracování dopravní studie – duben 2004 

4) PM odesílají petici a  dopravní studii radnímu odpovědnému za dopravu na pražském 

Magistrátu – září 2004 

5) Pracovní setkání S. Hyské a J .Johnové se zástupci MČ a Magistrátu, příslib realizace 

opatření navržených v dopravní studii – podzim, zima 2004 

6) S. Hyská a J.Johnová  zasílají 7 urgencí radnímu odpovědnému za dopravu na pražském 

Magistrátu – 2004 – 2006 

7) Na MČ a Magistrátě proběhl v těchto letech tento proces: studie projednána v dopravní 

komisi a komisi rozvoje MČ, předána na Magistrát k vyjádření odboru dopravy (pokud na 

vybraných komunikacích ve správě MHMP), Ústav dopravního inženýrství zpracoval 

projektovou dokumentaci, proběhlo schvalovací řízení včetně stavebního a financován 

z rozpočtu BESIP pražského Magistrátu 

8) Výrazná stavební úprava křižovatky Korunní -  Šumavská včetně posunutí zastávek 

tramvaje, zúžení vozovky, rozšíření chodníku na jedné straně a vybudování dělícího ostrůvku 

na přechodu – listopad 2006 

9) Výrazná stavební úprava Slezské ul. ve stádiu jednání o tom, kdo ji zaplatí 

 

Pracovní skupina 
 

- členka školní rady 

- členka o.s. Pražské matky 

 

mailto:jarmila.johnova@ecn.cz;


Seminář, Dotazníková akce a Vyhodnocení neproběhlo, protože problémová místa byla 

vytipována dlouholetou zkušeností rodičů, dětí a pedagogů a podobné šetření několikrát ve 

škole proběhlo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


