
Mobilita do školy sv. Augustina – vyhodnocení dotazníků pro rodiče 

(verze 1, 26.4.2011) 

Odpovědělo 11 rodičů (tj. cca 30%) rodičů dětí ze školky a budoucí školy (1. třídy) 

 

Nejčastější pěší cesta do školy vede od metra Kačerov (90% rodičů, kteří odpověděli); přes 

přechod v ulici Budějovická směr ulice Kunžacká, dále ulicí Valtínovská, vlevo dolů do ulice 

Hornokrčská. Přecházení ulice Hornokrčská se děje jak v úseku nad ulicí Nad Pískovnou, tak 

i v úseku pod ulicí Nad Pískovnou. 

 

Nebezpečná místa na této trase, která rodiče označili: 

1/ přechod pro chodce přes ulici Budějovická (označilo 8 z 9 rodičů užívající tuto trasu) 

Konkrétní argumenty uvedené rodiči: zcela nechráněný přechod (zebra) přes frekventovanou 

silnici, ve svahu ztěžujícím brždění; auta zde jezdí velkou rychlostí; autobusy vjíždějící na 

stanici Kačerov nepouštějí chodce na přechodu; z metra Kačerov k tomuto přechodu vede 

velmi úzký chodník, hrozí zachycení dítěte projíždějícím busem. 

Řešení navrhovaná rodiči: 

semafor (4 rodiče), zvýraznění dopr. značení, retardéry, osvětlení, značka Pozor děti, 

protismykový povrch  

 

2/  přecházení ulice Hornokrčské (označili 4 rodiče z 9) 

Argumenty: chybí přechod, resp. přechody pro chodce – v části mezi ulicemi Valtínovská a 

Nad Pískovnou (4 rodiče) , a ihned pod křižovatkou Nad pískovnou / Hornokrčská (3 rodiče) 

Auta jezdí velmi rychle, neoznačená křižovatka s pravidlem pravé ruky, je chaotická, auta 

nedávají blinkr  

Řešení navrhovaná rodiči: 

Vytvoření přechodu – více přechodů pro chodce s příslušným značením 

 

3/ bezprostřední okolí školy – vstup do školy (označili 4 rodiče z 11) 

Argumenty: chybí označení „Pozor děti“ jak ze směru od ulice V Podzámčí, tak od ulice Nad 

Pískovnou, vstup do školy leží v mírné zatáčce, řidiči si ho všimnou pozdě; přecházení ke 

vstupu do školy od aut rodičů parkujících přímo před školou 

Řešení navrhovaná rodiči: 

Umístění dopravního značení „Pozor děti“ v obou směrech, retardér(y) před vstupem do školy 



 

Další podněty: 

- výjezd automobilů z podzemních garáží Hornokrčská 9, jde sice o soukromý objekt, 

bylo by žádoucí upozornění na zvýšený pohyb dětí na chodníku 

- chodník na rohu ulic Valtínovská – Hornokrčská – velmi nerovný, hrozí úraz 

- semafor v dolní části ulice Budějovická směrem od Čerčanské ulice: auta vjíždějí na 

přechod i když svítí chodcům zelená 

- podchod pod ulicí Michelskou u metra Kačerov a celé okolí metra – nebezpečné místo 

nikoliv dopravně, ale z hlediska ohrožení dítěte jinými osobami, rodiče by uvítali 

ostrahu na zastávce autobusů směr centrum a ostrahu poblíž vstupu do metra  

- je žádoucí bezbariérový vstup do školky – maminky musí nosit kočárek po schodech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


