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Počet žáků a návratnost dotazníků

• V lednu 2013 jsme měli 330 žáků, kteří dostali formulář 

dotazníku

• Zpět se jich vrátilo 255, čili asi 77%

• Lépe spolupracovali žáci a žákyně 1. stupně

• Dotazník měl tři části: otázky pro žáky, mapku a dotazník 

pro rodiče.

• Otázky pro žáky byly zodpovězeny nejčastěji, mapky na 

druhém místě. Dotazník pro rodiče nevyplnil téměř nikdo 

a žádná data jsme z něj tak nezpracovávali.
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Otázka č. 1: 

Jak se nejčastěji dopravuješ do školy?
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Otázka č. 2: 

Jak se nejčastěji dopravuješ ze školy?
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Otázka č.3: 

Jak by ses nejraději dopravoval/a do/ze 

školy?
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Otázka č.3: 

Jak by ses nejraději dopravoval/a do/ze 

školy?

A další kuriózní odpovědi:

• letedlo

• longboard

• ponorka

• vzducholoď 

• časostroj

• kůň – ten byl zmíněn dokonce dvakrát



Otázka 4.: 

S kým nejčastěji chodíš do/ze školy?
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Otázka 5.: Vyhovuje ti způsob dopravy do školy? Pokud ne, 

proč cestuješ do/ze školy jinak, než by sis představoval/a?
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Otázka č. 6: Setkal/a ses s těmito 

nebezpečnými jevy při cestě do školy?
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• A: Přecházel jsem na zelenou a přitom mě ohrozilo odbočující auto, které mělo též 
zelenou.

• B:  Přecházel jsem na zelenou a přitom mě ohrozilo auto projíždějící na červenou.

• C:  Nestihl jsem přejít na zelenou (příliš krátký interval).

• D:  Ohrozila mě auta parkující před školou.

• E:  Ohrozila mě rychle jedoucí auta v okolí školy.

• F:  Musel jsem jít po silnici, protože na chodníku parkovala auta.

• G:  Bál jsem se vstoupit do silnice, protože u přechodu stálo auto znemožňující 
rozhled.

• H:  Bál jsem se přejít, protože mi chyběl přechod.

• I:  Obtěžovaly mě cizí dospělé osoby.



Otázka č. 7a: 

Proč je dobré chodit do školy pěšky?
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Otázka č. 7b: Proč se někteří žáci 

dopravují do školy jinak než pěšky?
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Náměstíčko u ústí ulic Macešková, 

Jiřinková, Karafiátová, Topolová a 

přechod přes Topolovou; č. 2

• Auta jezdí rychle; ráno 

reagují na strážníka, 

odpoledne nikoliv –

protože tam není. Na 

náměstíčku nevhodně 

umístěné parkoviště, 

chybí přechody; navíc 

chybí K+R pro rodiče, 

vezoucí děti do školy, a 

parkoviště autobusů pro 

odjezdy na ŠvP.

• Náprava:

Celkové řešení prostoru.



Křižovatka Jahodová – Topolová a 

přilehlé přechody; č. 3

• Nepřehledná křižovatka, 

při přecházení není vidět 

přes parkující auta.

• Náprava: 

Zpřehlednění 

křižovatky (zelené 

kužely?).



Křižovatka Jabloňová – Topolová a 

přilehlé přechody; č. 4

• Nepřehledná křižovatka, 

parkující auta blokují 

chodcům při přecházení 

výhled, auta jezdí příliš 

rychle.

• Náprava: Zpřehlednění 

křižovatky (zelené kužely 

jako před Albertem?).



Zastávka Zahradní Město; č. 5

• Dva jízdní pruhy, v 

jednom auto zastaví, ve 

druhém jede dál.

• Velmi nebezpečné 

místo !!!

• Náprava: Svést dopravu 

směrem do Hostivaře do 

jednoho pruhu.



Okolí objektu Centrum Zahradní Město (Cíl); 

č. 6

• Pochybné osoby v jeho 

okolí – jak na piazzettě, 

tak i za ubytovnou 

směrem k dopravnímu 

hřišti.

• Náprava: Častější 

kontrola místa MP nebo 

PČR.



Cestička za školou podél školní jídelny 

a přilehlá lavička; č. 7

• Cestička zarostlá, je 

tam bahno, na lavičce 

sedávají zvláštní lidé. 

V loňském roce byla 

rodiči podána 

neúspěšná petice na 

Úřad MČ Praha 10 ve 

věci znovuzřízení 

cesty.

• Náprava: Zrušit 

lavičku a opravit cestu.



Chybějící přechod přes Topolovou 

v úrovni ulice Podléšková; č. 8

• Přechází tam spousta 

dětí i dospělých, 

přirozené místo pro 

přechod.

• Náprava: Vytvořit 

přechod.



Parky a zeleň v okolí nám. Mezi 

Zahrádkami; č. 9

• Pohyb podivných osob 

v okolí restaurací, 

náleven a barů; křoviny.

• Náprava: Prořezat 

křoviny, častější kontrola 

MP a PČR.



Křižovatka Hvozdíková – Jabloňová; 

č. 10

• Chybějící přechod • Náprava: Nový přechod



Křižovatka Práčská – Mikanova; č. 11

• Často používaný přechod 

pro obyvatele Nového 

Zahradního Města.  

Chybí ale retardér, 

omezení rychlosti nebo 

semafor. Auta jezdí příliš 

rychle.

• Náprava: Instalace 

značení a/nebo retardéru.



Přechod u křižovatky 

Jahodová – Jasmínová; č. 12

• Semafor posílá auta ze 

Švehlové do Jahodové, 

na přechodu je též 

zelená. Starý přechod je 

zrušený??

• Náprava: Odstranit či 

obnovit starý přechod. 

(Aby bylo jasno o jeho 

ne/existenci.) Semafor 

nastavit, aby neměli 

zelenou chodci 

i auta.



Cesta do školy od ulice Topolová

• Keře znepřehledňují 

cestu, výskyt podivných 

osob.

• Náprava: Úprava keřů a 

chodníku na přístupové 

cestě.



Zastávka Sídliště Zahradní Město; 

č. 13

• Krátký interval semaforu. 

Za 13 sekund je třeba 

přejít dvoje koleje a dva 

jízdní pruhy.

• Náprava: Prodloužit 

dobu, po kterou svítí 

zelený panáček.



Obnova dopravního hřiště u 

bývalé ZŠ Jahodová; č. 1



Finální mapa s čísly dostatečně velkými tak, 

aby se nikdo neztratil



Poděkování

Děkujeme za podporu:

• Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu

• Pražským matkám za organizaci

• Vedení ZŠ Švehlova za vstřícnost

• Žákům a rodičům ZŠ Švehlova za vyplnění dotazníků

• Žákům IX. třídy za zpracování dotazníků a přípravu 

prezentace
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