
DEN BEZ AUT- výsledky v gymnáziu Postupická
(Všechny údaje o osobách v každé tabulce byly zaokrouhleny, aby sočet osob byl vždy 110.)

1) Kolik je vám let?
počet

do 15 65
od 16 do 30 41
nad 30 4

2) Jak dlouho se dopravujete do školy?
počet

méně než 20 min. 49
21-40 min. 53
vice než 40 min. 8

3) V jaké části Prahy bydlíte?
počet

centrum 21
okraje Prahy 80
vesnice u Prahy 9

4) Jaké dopravní prostředky používate při cestě do školy?
počet

auto 9
autobus 76
metro 5
více d. p. 16
pěšky 4

5) Přestupujete cestou do školy?
počet

nepřestupuji 53
1x- 2x 52
3x a více 5

6) V kolik hodin ráno vstáváte?
počet

do 7 hodin 82
do 6 hodin 16
před 6 hodinou 12
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7) Jeli jste po cyklostezce?
počet

ano 18
ne 59
z části 33

8) Z jakého materiálu byla cesta po níž jste jeli?
počet

šotolina 27
kostky 11
beton (asfalt) 72

9) Byla cesta po níž jste jeli dobře značena?
počet

ano 39
ne 60
nevím 11

10) Využili jste při cestě do školy chodník?
počet

ano 99
ne 11

11) Kolik vás trasou jelo?
počet

1 až 5 47
6 až 10 9
11 až 15 16
16 a více 11
hodně 19
neodpovědělo 8

12) Víte, co je to týden mobility? 
počet

ano 9
ne 88

slyšel(a) jsem o něm, 
ale nevím co to je 13
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Popis doporučených tras: 

1) z Modřan od pošty, tzn. Roh ulice Československého exilu a 
generála Šišky - do Gymn. Postupická 
Určitě "spodem" po levobřežní cyklotrase A2 a z Braníka po A22 až na 
Roztyly. Potom po chodníku podél Ryšavého, podjet D1 a hned doprava, 
prokličkovat Spořilovem do podchodu pod Spořilovskou a jste v cíli. 
 
2) od rybníku Šeberák - do Gymn. Postupická 
Od hráze ulicemi Úhlová a Na Knížce k areálu kolejí Chodov. Objet areál 
zleva a přejet frekventovanou ul. U Kunratického lesa. Tam by měla začínat 
stezka pro chodce a cyklisty vedoucí až k metru Chodov. Přejedete lávku, a 
sjedede ulicí K Dubu k podchodu pod ul. Türkova. Dáte se vlevo kolem tvrze 
a dále po Kunínovou k podjezdu ul. Mírového Hnutí. Po chodníku doleva, ten 
ze u Klíčovy změní ve stezku pro chodce a cyklisty. Po ní se dáte, 
přimknete se k Türkově a dojedete až ke křižovatce s podjezdem pod 
Spořilovskou. Tady buď už po silnici, nebo po chodníku mezi Spořilovskou a 
Senohrabskou. 
Alternativně lze jet od Mírového Hnutí Klčovou, Blažimskou a Klapálkovou, 
ale nevím, jak silný tam bývá po ránu provoz. 
 
3) Kačerov - metro - do Gymn. Postupická 
Z Kačerova nejlíp nejprve po chodníku za Michelskou směr Na Nivách. Pak v 
trochu větší frekvenci ulicemi Podle Kačerova a Silačská. Provoz se 
uklidní při stoupání Spořilovem ulicemi Severozápadní IV a Boční I. Pak 
asi nejlépe do Jihovýchodní III a kousek po Jižní I. Odbočit vlevo do 
Zastrčené, podjet Spořilovskou a jste skoro v cíli. 
 
4) metro Háje - kino Galaxie - do Gymn. Postupická 
Z Hájů si lze vybrat dvě trasy - první je více oddělená od dopravy a 
využívá smíšené stezky a chodníky, druhá vede více po ulicích, kde může 
být provoz. 

 
4a) Od Hájů chodníky "Central parku" na Opatov, projet vestibul a dát se 
vpravo dolů po Starochodovské - sjet až k podchodu pod Türkovou u tvrze a 
dále je trasa stejná jako od Šeberova. Dáte se vlevo kolem tvrze 
a dále po Kunínovou k podjezdu ul. Mírového Hnutí. Po chodníku doleva, ten 
ze u Klíčovy změní ve stezku pro chodce a cyklisty. Po ní se dáte, 
přimknete se k Türkově a dojedete až ke křižovatce s podjezdem pod 
Spořilovskou. Tady buď už po silnici, nebo po chodníku mezi Spořilovskou a 
Senohrabskou. 

 
4b) Od Hájů ne tak frekventovanými ulicemi U Modré školy, Prašná, vlevo 
do Květnového vítězství, vpravo Schullhoffovou, vlevo Matuškovou, 
pokračovat Donovalskou, vpravo do Kunínovy, odkud je to opět jako od 
Šeberova. Zde uvádím verzi víc v dopravě - podjet ul. Mírového Hnutí. a 
dále Klíčovou, Blažimskou a Klapálkovou. 
 



5) Dvorce - konečná busu 118 a 124 - do Gymn. Postupická 
Přejedete Podolské nábřeží na pobřežní cyklstezku a dáte se vlevo do 
Braníka. Z Braníka odbočíte vlevo do podchodu a po A22 až na 
Roztyly. Potom po chodníku podél Ryšavého, podjet D1 a hned doprava, 
prokličkovat Spořilovem do podchodu pod Spořilovskou a jste v cíli. 
 
6) Eden - Tesco - do Gymn. Postupická 
Od Edenu přejedete na levý chodník ul. U Slávie a po něm podjedete 
železniční trať na Benešov (pozor, chodník je úzký!) Hned za podjezdem 
odbočíte vlevo do ul. Nad Slávií. Asi po 100 metrech stoupání se ulice 
stáčí vlevo, vy pojedete víc vpravo, kde začíná asfaltový chodník - po něm 
projedete mezi ploty. Na první křižovatce se dáte vlevo, asfaltovou uličkou 
v zahrádkářské kolonii, měla by to být ulice Pod Bohdalcem I. Po ní 
dojedete k novým domům v ul. Elektrárenské, objedete je zleva a dojedete k 
široké ulici nad Vršovickou Horou. Po ní se dáte vlevo, přejedete most a 
dostanete se do další kolonie Slatiny. V nich se budete držet víceméně 
vpravo, až se dostanete na silničku mezi plotem železniční trati a svahem, 
na kterém vede Jižní Spojka. Po ní dojedete až k Botiči, podjedete 
Záběhlickou a ulicí Na Botiči na ní vyjedete. Musíte po ní vpravo 2 bloky, 
než znovu vpravo odbočíte do ulice Na Lávce. Přejedete Botič a po kousku 
cyklostezky dojedete k Hamerskému rybníku. Dáte se po jeho libovolné 
straně, ulicí K Vodě vyjedete do ul. Ke Spořilovu a potom už ulicemi Na 
Chodovci a Choceradskou ke škole. 

 



Závěrečná zpráva o projektu Bezpečné cesty do školy v roce 2008 

Gymnázium, Praha 4,  Postupnická 3150: 

název: Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 
právní forma: státní škola zřizována magistrátem hlavního města Prahy 
IČO: 60459085DIČ: CZ 60459085 
zastoupená kým: Josefem Tomkem  
bankovní spojení: 68724339/0800 
osoba odpovědná za projekt: Ladislava Bímová 
 
 

• Na podzim roku 2007 jsme se setkali se zástupci o.s. Oživení a Pražské matky a rozhodli se 
připojit k projektu Bezpečné cesty do školy. Připravili trasy a dotazníky pro jízdu studentů do 
školy na kole či kolečkových bruslích.  V  září jsme uspořádali další „Den bez aut“ v rámci týdne 
mobility , během něhož studenti projeli 10 příjezdových tras. 

 

• Téměř 300 studentů vyplnilo po jízdě připravené dotazníky, které zkoumali „kvalitu“ tras. Po 
té jsme uspořádali demonstrativní jízdu na úřad městské části Prahy 4, kde jsme chtěli oficiálně 
oznámit, že se připojujeme k projektu Bezpečné cesty do školy. 
 
•Vyhodnotili jsme zmíněné dotazníky a poslali školní mapu se zmapovanými trasami o.s. 
Pražské matky. 

 

• V květnu 2008 jsme uspořádali besedu se zástupci Magistrátu hl.m. Prahy (Jaroslav Mach 
odbor dopravy),  komise pro cyklistiku (Tomáš Prousek) a se zástupci o.s. Oživení a Pražské 
matky (Jarmila Johnová a Petra Lukešová) a o závěrech průzkumů studentů  a odevzdali 
zmapované trasy odboru dopravy MHMP a panu Tomáši Prouskovi z firmy ROPID, který 
zpracoval Dopravní studii. 

 

• Na podzim 2008 jsme zpracovali Školní plán mobility, jako strategii pro podporu udržitelné 
dopravy studentů do školy. 

 

Pokračování projektu Bezpečné cesty do školy v budoucnosti 

 

 
• V lednu oficiálně předáme za účasti médií MAGISTRÁTU HL. M. Prahy a naší městské části 
dopravní studii, která navrhuje řešení pro cyklotrasy na cestě do školy. 
 

•Po předání dopravní studie pro řešení námi zmapovaných cyklotras MHMP a MČ budeme 
usilovat se samosprávou o její realizaci, případně zapojíme i další obyvatele z okolí školy do 
vytváření návrhů bezpečných cest do školy - naplánujeme setkání obyvatel a studentů na 
školním "Dnu bez aut" v roce 2009 – provedeme v roce 2009 opět průzkum zkoumaných tras a 

případně se pokusíme se zdokonalit studii vypracovanou panem Prouskem, který využil pro 

studii jako podklad výsledků našeho šetření 
 



• V dubnu 2009 uspořádáme na Gymnáziu Postupická pro další gymnázia a střední školy 
seminář o "Dnu bez aut" v rámci ETM, kde předáme své zkušenosti - v  tomto ohledu 

spolupracujeme s pí. Johnovou a panem Mourkem a připravujeme náplň semináře a hledáme 

místo pro jeho uskutečnění; termín upřesníme jakmile budeme znát místo 

 
 

• v roce 2009 hodláme opět ověřit dopravní chování studentů a dopad výsledků našeho 

projektu na vznik a vylepšení cyklocest v okruhu školy, vzhledem k tomu, že se k cyklodopravě 

do školy přihlásilo více než třetina dotazovaných studentů – celkem cca 100 studentů, budeme 

se snažit je podpořit správným využitím dotace od TSK – do konce tohoto roku máme 

přislíbeny stojany na kola od magistrátu  výstavbu přístřešku za peníze získané od TSK 

 

•během roku se pokusíme studenty motivovat k jízdě na kolech, kolečkových bruslích nebo 
koloběžkách např. účastí na cyklojízdách pořádaných Auto-Matem, protože na nich si studenti 
nejvíce uvědomí význam, jízdy na kole pro jejich zdraví a životní styl a pro ekologii našeho 
prostředí – proto jsme z peněz získaných od TSK zakoupili vitrínu a nástěnku, na nichž chceme 

informovat o vývoji našeho projektu „Bezpečné cesty do škol a hlavně chceme na nich 

agitovat na účast na akcích pořádaných Automatem, Pražskými matkami apod., v této 

souvislosti jsme prosili pana Mourka o zasílání informací o podobných akcích 

 
 

Vyúčtování dotací od TSK 

5 008 Kč – zakoupení  vitríny a nástěnky pro účely uvedené výše v textu 
45 000 Kč – vybudování přístěnku s ustájením kol pro studenty – máme přislíben termín do konce 
roku 2008, snažíme se neustále urgovat firmu VIDIM , která současně vyrábí stojany pro magistrát, 
které máme také získat 
5 000 Kč – odměna vedoucího projektu 
 
V Praze dne 3.12.2008 
          Ladislava Bímová 
 
 


