
 

program pro děti, školy a rodiče
na podporu bezpečné a šetrné dopravy ve městě

• bezpečné a přívětivé ulice
• méně dětí dovážených do školy autem 
• více dětí cestujících pěšky nebo na kole
• praktická dopravní výchova      
• spolupráce dětí a dospělých, občanů, 

odborníků a veřejné správy při řešení 
dopravních problémů

Informace o programu 
Pražské matky, o. s.

www.prazskematky.cz
prazskematky@ecn.cz  

Tel.: 257 531 983, 721 761 474

Magistrát hl. města Prahy:
Mgr.  Jaroslav Mach

Odbor rozvoje a financování dopravy
jaroslav.mach@praha.eu 

Tel.: 236 004 286
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Zpracování školní mapy rizikových míst v ZŠ Slivenec, foto 
Pražské matky

Cyklojízda Waldorfské ZŠ Jinonice, foto Tomáš Cach

Monitorování dopravy u ZŠ Chvaly, Horní Počernice, foto škola

Plakát dětí ze ZŠ Slivenec – akce Chceme park, ne parkoviště!, 
foto Pražské matky

Foto Tomáš Cach

deti v akci 

http://www.prazskematky.cz
mailto:prazskematky%40ecn.cz?subject=
mailto:jaroslav.mach%40praha.eu?subject=


Kolárna u ZŠ Kunratice, foto Květoslav Syrový

Ukázka z dopravní studie pro ZŠ Sázavská: řešení prostoru před 
školou, autor Ing. Zbyněk Laube

Stavební úpravy křižovatky Ostrovní x Voršilská u ZŠ sv. Voršily, 
Praha 1, foto Pražské matky

Nový přechod s dělicícm ostrůvkem na Rokycanově ulici, Praha 3, 
projekt Hudbení školy HMP a MC Nová Trojka, foto Pražské matky

Úprava křižovatky Sázavská x Moravská před ZŠ Sázavská, Praha 2, 
foto Pražské matky

Rozsáhlá rekonstrukce křižovatky ulic Novodvorská x Generála 
Šišky x Meteorologická v blízkosti ZŠ Meteorologická, Praha-
Libuš, foto Pražské matky

Nový přechod před ZŠ Jeseniova, Praha 3, foto Ivona Komárková

CO SE PODArILO
• 30 školních projektů v Praze
• 29 souhrnných map rizikových míst v okolí 

škol
• 30 dopravních studií s návrhy na řešení 

rizikových míst
• přes 60 úprav v okolí škol – nové 

přechody, rekonstrukce křižovatek, 
instalace retardérů, zjednosměrnění ulic, 
úpravy SSZ atd.

• 16 opatření na podporu udržitelné 
dopravy žáků (stojany a přístřešky na 
kola, skříňky na cyklistické potřeby, 
nákup kol, koloběžek a dalšího vybavení)

• 17 školních plánů mobility – 
dlouhodobých strategií škol pro řešení 
dopravních problémů v okolí a podporu 
chůze a jízdy na kole

• desítky doprovodných aktivit na podporu 
šetrné dopravy – cyklojízdy, pěší dny, 
monitoring dopravy, přednášky, výtvarné 
a literární soutěže apod.

• Excellency in Road Safety 2009 (ocenění 
Evropské komise) 

• Norauto Award 2010 (ocenění Norauto 
Foundation)

• Zvláštní ocenění v soutěži Cesty městy 2011 
(Nadace Partnerství)

UKÁZKY NEKTERÝCH REALIZACÍ


