
Bezpečné  

cesty  

 

ZŠ a MŠ  

Na Beránku 



Agenda 

1. 
Vyhodnocení 
dotazníků dětí 

2. 
Vyhodnocení 
dotazníků rodičů 

3. 
Představení 
rizikových 
míst 



1. 
Dotazníky dětí 
Nejzajímavější fakta  



735 dětí  
vyplnilo dotazník 



Děti se obecně cítí bezpečně  



Nejvíc dětí chodí pěšky, pak autem a MHD 



Nejvíc dětí chodí pěšky. 0 8,7% narůstá počet dětí 

jezdící MHD a o 11,7% klesá počet dětí jezdících autem  



Co by si přály 

děti? 



Děti by se nejraději přepravovaly na koloběžce a kole 



46, 7% = 347 dětí  

by chtělo do školy 

jezdit na koloběžce 

nebo kole 



26,1 % = 190 dětí  

uvádí, že to, co jim 

brání cestovat do a ze  

školy tak, jak by 

chtěly je to, že si 

nemají kam uložit 

kolo / koloběžku  



2. 
Dotazníky rodičů 
Nejzajímavější fakta  



615 rodičů  
vyplnilo dotazník 



44 % rodičů uvedlo, že vozí děti do školy denně 
nebo několikrát za týden   



Jen v 16,5 % z aut jsou více než 3 osoby 



● Nevozím, ale ti co vozí své děti 

ohrožují chodce na přechodu u 

školy 

 

● Jezdíme téměř denně autem, 

někdy MHD. Parkuji u vjezdu 

do sídliště, zbytek dojdeme po 

hlavním bulváru. 

 

● Nevozím, jezdí od poloviny 1. 

třídy sám busem z Kačerova 

 

● Dědečkovi to dělá radost. 



Co by si přáli 

rodiče? 



80,6 % = 454 rodičů by uvítalo možnost 
bezpečného uložení kol a koloběžek  



78 % = 405 rodičů by uvítalo bezpečnější přechody 
pro chodce  



57,3 % = 307 rodičů by uvítalo omezení dopravy 
(snížení rychlosti, zákaz vjezdu v ranních hodinách) 



3. 
Riziková místa 
  



Riziková 

místa 



Pertoldova - 

Borovanská 

132 dětí  



Místo 1: Křižovatka Pertoldova - Borovanská 



Děti na přechodu nejsou vidět, kontejnery jsou v těsné 

blízkosti. 

 

Řidiči parkují na přechodech pro chodce. 

 

Při ranních příjezdech ke škole rodiče děti vysazují v 

křižovatce a na přechodech pro chodce. 

 

Na křižovatce je ráno velký provoz. 

 

Na křižovatce se míjí auta vezoucí děti do školy a 

odjíždějící auta s obyvateli Beránku a také rodiči 

odjíždějícími od školek = velký provoz. 

Hodně aut ze všech stran. 

 

Auta tu jezdí moc rychle. 



Pertoldova - 

přechod  

u školy 

 55 dětí 



Místo č.2: Přechod u školy na ulici Pertoldova 



Přechod pro chodce je v zatáčce, děti 

mají špatný výhled. 

 

Rodiče zastavují na přechodu, vysazují 

děti, blokují provoz. 

 

Velký provoz. 

 



Pavelkova - 

Borovanská 

26 dětí     





Místo č. 3: Křižovatka ulic Pavelkova a Borovanská 



Ráno je tu velký provoz. 

 

Chybí přechod přes obslužnou cestu pod samoobsluhu. 

 

Chybí přechod přes ulici Borovanská. 

 

Chybí přechod na vjezdu na parkoviště k Otavě. 

 

Chybí přechod na vjezdu na parkoviště podél ulice Pavelkova. 

 

Při ranní špičce není možné přejít přes přechod paralelně s ulicí Čs. Exilu. 

 



Pavelkova - 

vjezd na 

parkoviště 

18 dětí     



Místo č. 4: Pavelkova - parkoviště u školy 



Chybí přechod pro chodce mezi 

parkovištěm a chodníkem ke škole. 

 

Ráno je tu velký provoz, otáčející 

se auta. 

 

Parkoviště je plné a není možné je 

využít jako smyčku. 

 

Chybí přechod přes ulici Božetická. 



Pertoldova - 

výjezd z 

parkoviště  

u Otavy 

17 dětí     



Místo č.5: Pertoldova ulice - výjezd z parkoviště u Otavy 



Auta vjíždí na přechod pro 

chodce příliš rychle. 

 

Auta odbočující  z 

parkoviště doprava mají 

špatný výhled, ulice  

 

Pertoldova je úzká a 

nevejdou se dvě auta vedle 

sebe = auto zůstane stát na 

přechodu aby mohlo projet 

auto proti jedoucí. 



Děkujeme 

za 

pozornost  


