
TÝDENÍK PAPÍROV

1)……………………………………………………
Ti z vás, kdo v Praze jezdí do školy či do 
práce autem, musí často čekat 
v zácpě. K tomu dochází mj. proto, že 
ve městě mají prostředky hromadné 
dopravy přednost před osobní dopra-
vou.

Chcete-li se vyhnout zácpám, jezděte 
tramvají, metrem, popř. autobusem. 
Pražský dopravní podnik provozuje 
celkem 181 linek, přičemž přepraví přes 
milion cestujících denně. Hlavní město 
má veřejnou dopravu zvládnutou na 
jedničku. Tramvaje a autobusy mají 
často vlastní koridory, kterými osobní 
auta jezdit nesmí, aby hromadnou 
dopravu nezdržovala. Metro jezdí 
rychlostí 80 km/h bez jakýchkoliv 
překážek na trase, navíc ve špičce je 
časový interval mezi vlaky 90 vteřin.

2)..………………………………………………….
Praha je krásné město. Patří mezi 
prvních deset nejnavštěvovanějších 
měst v celé Evropě, ročně se sem 
přijede podívat přes osm milionů 
turistů. Vychutnejte si krásy našeho 
hlavního města a projděte si ho „po 
svých“. Uvidíte, že je stále co objevovat!
Chůze je nejekologičtější způsob 
přepravy, který je navíc zdravý 
a čistí hlavu. Pokud máte starosti nebo 
jste se jen špatně probudili, může vám 
pomoct procházka. Chůze má blaho-
dárné účinky na paměť, koncentraci či 
prostorovou orientaci, za pochodu nás 
mohou napadnout zajímavé myšlen-
ky. Zdravý člověk by měl ujít alespoň 
deset tisíc kroků denně – zkuste 
k tomu využít každodenní pohyb po 
městě.

3)……………………………………………………
Růžová kola, která si můžete půjčit 
přes aplikaci, zbarvují města už šest 
let. Využívá je již dvě stě padesát tisíc 

lidí v jedenácti městech Česka. Líhní 
této iniciativy byla Praha. Tady začal 
milovník cyklistiky, ajťák Vítek Ježek, 
v roce 2014 restaurovat stará darovaná 
kola na víkendových workshopech. Ta 
pak rozmístil do veřejného prostoru. 
Celou aplikaci na půjčování kol spravu-
je sám bez pomoci města. Data 
z aplikace pomáhají městům 
k lepšímu plánování cyklostezek 
a umisťování stojanů tam, kde je 
cyklisté opravdu využijí.

Pokud nemáte vlastní kolo, bike-sha-
ring představuje skvělou možnost, jak 
se ekologicky přepravovat po městě. 
Kola nezatěžují dopravu tak jako 
automobily. Jejich emise jsou nulové. 
Navíc vám cesta na kole ušetří spoustu 
času. Zkuste si nějakou svoji trasu 
projet na kole. Možná vás překvapí, jak 
rychle se dostanete, kam potřebujete. 
Další výhodou je flexibilita. Na kolo 
nasednete, kdykoliv se vám to hodí, 
aniž byste se museli řídit jízdním 
řádem.

4)…………………………………………………..
Jednou z hlavních výhod sdílení 
automobilů je to, že šetří peníze. Vlast-
nictví vozidla je finančně náročná 
záležitost. Majitelé musí platit nejen za 
benzín či naftu, ale také za údržbu 
a parkování. Při sdílení automobilů se 
tyto náklady rozdělí mezi několik lidí. 
Navíc si můžete vybrat, který typ 
vozidla je pro vaše účely nejvhodnější. 
Náklaďák využijete, když se třeba 
stěhujete; menší, ekologicky šetrný 
hybrid se více hodí k běžnému dopra-
vování. Sdílení automobilů také umož-
ňuje získat přístup k autu lidem, kteří 
si vlastní vozidlo nemohou dovolit.

Sdílení aut pomáhá zmírnit dopravní 
zácpy a opotřebení silnic, snižuje 
znečištění ovzduší a energetickou 

závislost. Kromě toho snad časem 
dopomůže tomu, že bude zapotřebí 
méně parkovacích míst a nebude 
potřeba další rozšiřování silnic. To by 
mohlo znamenat více zdrojů a prosto-
ru pro rozvoj městské zeleně.

5)……………………………………………………
Spoustu mimopražských rodin řeší 
každodenní dojíždění za prací či 
školou moderními vlaky CityElefant. 
Můžete v nich uplatnit lítačku nebo 
klasický lístek. Díky CityElefantu 
můžete být v cíli dříve než ti, kteří se 
vypravili na cestu vlastním autem. 
Navíc je po Praze spoustu nádraží – 
vyberte si to, které je blízko k místu, 
kam se chystáte.

Proč je lepší cestovat 
bez emisí? Protože je 
to ekologické, v Praze 
navíc jednoduché 
a vlastně příjemné.

OTÁZKY K ČLÁNKU:

1. Shrňte hlavní myšlenky 
částí textu:

Vymyslete názvy jednotlivých 
částí textu tak, aby vyjadřova-
ly hlavní myšlenku těchto 
částí. Tyto názvy pak dopište 
na prázdné řádky vedle čísel 
1 až 5. 

2. Přemýšlejte:

Jaká opatření byste zavedli, 
abyste podpořili cyklistickou 
dopravu ve městě?
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