BEZPEČNÁ CESTA DO ZŠ CHVALETICKÁ
Dle průzkumu napříč všemi třídami ZŠ Chvaletická lze dojít k těmto závěrům:
1. Přechod ulice Slevačská – Cíglerova

Jako nejvíce nebezpečné místo děti i rodiče vnímají právě tento přechod. Auta
přijíždějící z centra nejsou téměř vidět. I přes zpomalovací systém zde jezdí rychle,
nedávají přednost a policie dozoruje pouze v ranních hodinách cca od 7:30 do 8:00
hodin.

1

2. Přechod aut. zast. Sídliště Lehovec

Druhé nejobávanější místo je přechod ulice Slevačské u zastávky autobusu Sídliště
Lehovec. Přechod se nachází v zatáčce a přijíždějící auta nejsou z jedné strany vidět,
jediná nápověda je zrcadlo. I zde auta nejezdí předpisově a ne vždy dostanete
na přechodu přednost. Řidičům přijíždějícím ze zdola směrem k přechodu brání
ve výhledu zeleň.
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3.

Podchod z ulice V Chaloupkách
Další místo, kde se děti cítí nejistě a nebezpečně a poukazují na to i rodiče,
je podchod pod ulicí Slévačská vedoucí do ulice V Chaloupkách. V tomto podchodu
nebo na blízkém parkovišti často pobývají bezdomovci nebo zde postávají lidé
popíjející alkohol a kouřící. Děti mohou využít přechod přímo přes silnici Slevačská,
ale právě tento přechod je kousek od předchozího přechodu a i zde auta přijíždějí
ze zatáčky a to z obou směrů.
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4. Přechod aut. zast. Žárská

Přesto, že u tohoto přechodu je umístěn retardér i tak děti tvrdí, že auta projíždějí
rychle. Z jedné strany není vidět do silnice, protože přechod je umístěn před
zatáčkou.

5. Přechod ulice Vizírská
Páté místo obsadil přechod ulice Vizírská, je to frekventovaná ulice, pro velký počet aut není
vidět do vozovky a také je to časté místo, kde rodiče vysazují děti z auta.
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6. Přechod ulice Žárská
Přes tento přechod rodiče často přiváží a odváží děti do školy.

7. Přechod tram. zast. Lehovec
Stejná situace jako u většiny přechodů, auta nerespektují chodce u přechodu a jezdí vysokou
rychlostí.

5

8. Podchod aut.zast. Hejtmanská
Tento podchod je jediná možnost, jak se vyhnout rušnému provozu křižovatky ulice Cíglerova
a ulice Broumarská.
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9. Přechod ulice Slévačské do ulice Kukelská
Ve výhledu do vozovky brání mnoho zaparkovaných aut.

10. Přechod ulice Žárská do ul. Kukelská u hřiště
Další velmi frekventované místo, kde přes tento přechod rodiče často přiváží a odváží děti do
školy.
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Přechod ul. Slevačská ul. Cíglerova (37)
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Přechod ul. Slevačské
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přechod ul. Žárská ul. Kukelská u hřiště (1)

Žáci z jednotlivých tříd poukázali na nebezpečná místo takto:

Grafické znázornění míst, kde se děti necítí bezpečně. V závorkách je uveden počet upozornění na
dané místo.
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Plánek tras – školní mapa

Na plánku je vyznačení nejčastějších tras, kudy děti chodí nebo jezdí na koloběžce do ZŠ Chvaletická.
Do školy na kole téměř nikdo nejezdí.

Na závěr nutno dodat, že se nejedná jen o bezpečnou cestu do ZŠ Chvaletická, ale stejné
cesty procházejí rodiče vedoucí své děti do sousedící mateřské školky
Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
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