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Podporujeme cyklistickou dopravu do školy 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 12. září 2014 

 

Sdružení Auto*Mat uspořádalo za podpory MČ Praha 21 dne 9. 9. 2014 seminář pro 

pedagogy Masarykovy základní školy Újezd nad Lesy o udržitelné mobilitě ve výuce základní 

školy. „Každý den je v okolí obou budov základní školy množství aut, kterými rodiče dováží 

své děti do školy,“ říká ředitel školy Mgr. Miroslav Kurka „proto realizujeme vždy v září Den 

bez aut.“ MČ Praha 21, základní škola a Policie ČR s Městkou policií hl. m. Prahy budou 18. 

9. 2014 pořádat Den mobility aneb Den bez aut s otevřením cyklostezky v ul. Čentická ve 14 

h. a cyklojízdou za účasti sdružení Auto*Mat. 

Seminář byl zaměřen na možné způsoby udržitelné mobility/dopravy a k vidění byly 

konkrétní případy zapojení školních dětí do projektu podpory cyklistické dopravy v některých 

pražských základních školách. V Masarykově základní školy je přes 900 žáků a skoro 40 % 

dojíždí do školy s rodiči autem. Z tohoto důvodu vedení školy ve spolupráci s Úřadem MČ 

Praha 21 realizují opatření, jako vybudování parkoviště typu K+R, nové autobusové zastávky, 

cyklostezku mezi dvěma budovami základní školy, úložiště pro cyklistická kola aj.  

V rámci statistiky občané ve městech ČR nad 50 tis. obyvatel udělají 32,5 % cest autem. MČ 

Praha 21 prováděla mezi občany i na toto téma dotazníkové šetření. Vyplynulo z něho, že 

skoro 50 % dotázaných (z počtu 305), jezdí denně autem. Sdružení Auto*Mat nabídlo 

pedagogům realizaci různých projektů, např. Týden se zelenými kilometry pro 1. st. ZŠ nebo 

uspořádání cyklojízdy. Disponuje i výukovými materiály pro oba stupně ZŠ. 

Projekt Týden se zelenými kilometry má za cíl podporovat jinou dopravu do školy než jízda 

autem 1+1 (rodič a dítě). Cyklojízdy jsou využívány ve spojení s plněním různých úkolů 

z oblasti dopravy ve spolupráci s policií a cykloopravnami. „Při cyklojízdě má dítě možnost 

naučit se správnému chování na silnici,“ říká Jana Pírková ze sdružení Auto*Mat „děti se učí 

jezdit za sebou, dodržovat odstupy od zaparkovaných aut, ovládat své kolo.“ 

Masarykova ZŠ ve spolupráci s MČ Praha se snaží o podporu udržitelné dopravy jednotlivými 

aktivitami. Den mobility 18. 9. 2014 aneb Den bez aut je jednou z nich. 
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