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ŠKOLNÍ PLÁN 

MOBILITY 

ZŠ Praha 3, Lupáčova 1 

IČ: 63831368 

www.lupacovka.cz 

sekce věnovaná projektu pod vlastní 

poddoménou 

ředitel školy: Milan Hausner 

listopad 2010 

projektový web:  

www.lupacovka.cz/ bezpečné cesty do školy 

ČLÁNEK 1: OBECNÝ ÚVOD 

PROJEKT Bezpečné cesty do školy vychází z osvědčeného modelu, který je ověřen na více 

školách v České republice. V ZŠ Lupáčova je specifický právě polohou školy  

v blízkosti kapacitních a dopravně zatížených komunikací centra města a snahou školy  

a rodičů zvýšit bezpečnost dětí na cestě do školy a také tím, že pro jiný typ dopravy (kolo), 

je provoz víceméně vyloučen. 

Podrobné informace o projektu shrnuje vždy příslušná sekce www.lupacovka.cz,  

samozřejmě  webové stránky partnerů   http://prazskematky.cz 

http://www.lupacovka.cz/
http://www.lupacovka.cz/
http://www.lupacovka.cz/
http://prazskematky.cz/
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Projekt je určen pro žáky školy, rodiče školy, širokou veřejnost i pro odpovědné 

instituce, které mohou významně přispět k zlepšení celkové dopravní situace v okolí 

školy. 

Mapování a nebezpečná místa školy tvoří přílohu, protože jsou současně také 

podkladovým dokumentem pro navrhované dopravní studie a nejsou v přímé vazbě 

na opatření školy v této oblasti. 

Vlastní průběh projektu se všemi průvodními dokumenty je zaznamenán právě na 

výše uvedených webových stránkách. 

Našimi aktivními partnery v projektu Bezpečné cesty do školy jsou a jejich odpovědnost 

je následující: 

Městská část Praha 3 

 

Zřizovatel školy, odpovědnost za 

bezpečnostní situaci, opatření vyplývající 

z realizovaných studií 

Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravy 

 

Financování projektu, koordinace a zajištění 

propojení na technické služby města 

Technická správa komunikací 

 

Zajištění technických služeb, zejména 

dopravního značení 

Policie ČR 

 

Zajištění opatření v návaznosti na 

realizované studie 

Pražské matky o. s,. Oživení o. s. 

 

Zajištění koordinace projektu, metodik a 

podobně 

Městská policie 

 

Zajištění opatření v návaznosti na 

realizované studie 

Školská rada při ZŠ Lupáčova, Unie rodičů při ZŠ Lupáčova Propagace projektu, zajištění 

informovanosti rodičů, přenos informací a 
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 konzultace v oblasti 

ZŠ Lupáčova, učitelé a žáci 

(projektu se účastní všichni učitelé, koordinace spočívá především řediteli školy ing. 

Milanu Hausnerovi, Blance Jeřábkové a Mgr. Ivě Hauftové 

Výchova k odpovědnému přístupu 

k dopravě žáků, mapování, účast na 

projektových studiích, monitoring dopravní 

situace, úprava ŠVP a souvisejících 

dokumentů, realizace průřezových témat 

spojených s dopravní výchovou 

 

ČLÁNEK 2:  ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SITUACE V OKOLÍ ŠKOLY  

Základní škola Praha 3, Lupáčova 1 je typickou municipální školou ležící v blízkosti centra 

na Olšanském náměstí se značnou intenzitou dopravy.  Mapové podklady jsou vloženy  

v příloze číslo 2. Hlavní vchod je z ulice Lupáčova, kterým je zajišťován nástup žáků do 

školy i do školní družiny, bočním vchodem se provádí zásobování školy. Široký chodník 

poskytuje poměrně bezpečné zázemí pro shromažďování žáků, provoz před školou je 

poměrně značný a je zatížen i autobusovou dopravou hotelu Olšanka.  

Z hlediska dalšího vybavení škola nemá vlastní pozemek, přilehlý dvůr není školou 

využíván, je v soukromém vlastnictví a přes opakované urgence není situace řešena. 

Záležitost v úzké vazbě na vedení MČ řeší Školská rada a Unie rodičů.  

Základní škola Lupáčova je školou pro žáky od 6 do 15 let. Ve školním roce 2009/2010 

navštěvuje školu 580 žáků ve 23 třídách (1. stupeň 15 tříd, 2. stupeň 8 tříd) a 8 oddělení 

školní družiny. Pracuje zde 36 pedagogických pracovníků.  

Vzhledem k poloze školy je situace v dopravě značně nepřehledná i díky celé řadě velkých 

staveb v okolí.  

V poslední době se řešila otázka parkování před školu, návrh MČ Praha 3 je považován za 

rychlé, ale ne konečné řešení. (Příloha 1 – Parkování před školou). Studie bude řešit 

nebezpečné lokality v okolí školy ale také prostor před školou jako takovou.  

Před vlastním mapováním školy byl proveden předběžný elektronický průzkum dopravních 

vzdáleností, věkové struktury a typu dopravy a preferencí žáků v dopravě. Jeho výsledky 

jsou součástí plánu mobility. 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že přestože škola leží na dostupných uzlech MHD 

poměrně velké % rodičů žáků ve věkové skupině 8-12  využívá osobní vůz k dopravě 

svých žáků (viz dále). 

Vlastní mapování, vytipování nebezpečných míst a od toho odvozených kroků tvoří přílohu 

tohoto dokumentu. Pro vlastní plán mobility jsou však podstatné preference dopravy žáků 

do školy a ze školy získané z elektronického dotazníku. V příloze 2 tohoto plánu je mapa 

okolí školy, legenda, frekvence vad, v příloze 3 je pak souhrn nebezpečných míst a 

frekvence výskytu sledovaného jevu u online hodnocení nebezpečných křižovatek. 

Fotodokumentace je přístupná na webu www.lupacovka.cz z odpovídající sekce a prokazuje 

použitou metodiku. 

ČLÁNEK 3:  CELKOVÁ STRUKTURA ZPŮSOBU DOPRAVY ŽÁKŮ DO ŠKOLY  

Bydliště žáků od školy podle kategorie věku (%)
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http://www.lupacovka.cz/
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Doprava žáků do školy podle věku a typu dopravy v %. (Celkem odpovědělo 296 

respondentů. Odpovědí ve věkové kategorii 6 – 8 let, tedy z 1. a 2. tříd se získalo 

v internetové anketě 75, zbylá část I. stupně zahrnující děti od 8 do 12 let poskytla 

143 odpovědí, odpovědí z II. stupně získala anketa 73). 

Doprava žáků do školy podle věku a typu 

dopravy v %
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Podstatná zjištění vyplývající z analýzy věku a způsobu dopravy. 

Zahrnuto do vyhodnocení 296 odpovědí – 51% žáků školy. 

Do 2 km od budovy školy bydlí 81 % žáků.  

Z toho MHD využívá 31 % žáků, pěšky chodí 44% žáků, automobil rodičů využívá  

25 %, nikdo nejezdí na kole. 

Z grafů je patrná úzká závislost mezi věkem žáků a využíváním automobilu.  

Je zřejmé, že menší žáci jsou častěji dováženi do školy (27% u nejnižší věkové 

kategorie, respektive 30% u kategorie 8–12), zatímco na druhém stupni je % žáků 

dopravujících se automobilem 14%.  
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Z dlouhodobého hlediska se pokusíme zvýšit komfort mladších žáků tak, aby bylo 

možno snížit procento žáků v této kategorii jezdících do školy automobilem. 

Celkově 76 % žáků chodí pěšky, nebo jezdí MHD. V anketě se ukázaly jako důvody, 

proč žáci nechtějí jezdit hromadnou následující: 

= 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost mezi dovozem žáka do školy a jeho věkem 

Důvody proč nejezdím MHD 

51% 

 35% 

 14% 

bezpečnost 

čas 

nedostupnost 

Odpověď, proč nejezdím MHD, byla zaznamenána u 30% respondentů. 

Jako hlavní důvody uvádějí: 

Čas (51 %) (ve srovnání s chůzí pěšky ve vazbě na vzdálenost, případně na 

dojezdovou vzdálenost vozem.  

Zde je předpoklad s touto skupinou pracovat, protože hodnoty jsou relativní. 

Bezpečnost (35%) je hodnocena negativně převážně v kategorii žáků 8–12 (u 

III.-V. tříd) –(60%) nepochybně ve vazbě na názor rodiny. (bezdomovci, jiné 

národnostní skupiny, injekční stříkačky, zloději a pod).  

U žáků nad 12 let významně tento parametr klesá. Toto zjištění odpovídá vazbě 

na frekvenci dovozu žáků automobilem v příslušné kategorii. 

Dostupnost MHD (14%) je dána lokální situací. 
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Vzhledem k dostupnosti školy na dopravních uzlech je procento rodičů využívajících 

automobil poměrně vysoké s tím, že z hlediska věkové struktury se % významně snižuje 

na 2. stupni.  

Jedním z významných faktorů, které budou ovlivňovat toto procento, je nepochybně 

sociální zázemí rodičů, a obava o bezpečnost dětí v kategorii 8–12.  

Z uvedeného hlediska škola navrhne některá opatření, která v přímé návaznosti na 

mapování mohou vést k snížení procenta žáků využívajících osobní automobily pro 

dopravu žáků do školy.  

 

ČLÁNEK 4: PLÁN OPATŘENÍ K VÝCHOVĚ K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI V DOPRAVĚ  

DLOUHODOBÝ CÍL:   

SNÍŽENÍ POČTU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DOPRAVUJÍCÍCH SE DO ŠKOLY 

PROSTŘEDNICTVÍM AUTOMOBILŮ, A TO ZEJMÉNA VE VĚKOVÉ 

KATEGORII 8–12 (III.-V. ROČNÍKY). 

Průběžné aktivity v režimu prevence a dopravní výchovy: 

Celkem věnováno preventivní činnosti a dopravní výchově v každé třídě I. stupně 30 hodin 

ročně, nejen v rámci dopravy, ale i v rámci podpory pohybu po komunikaci pěšky  

a MHD. Jde o integrální součást ŠVP a průřezových témat. 

1. Žáci 3. až 5. ročníku pravidelně navštěvují dopravní hřiště Prahy 3, podle 

celoročního plánu vydaného p. Vopěnkou se 6 krát ročně věnují  praktickým  jízdám 

na hřišti (včetně závěrečné jízdy zručnosti) a 3 krát ročně (v zimních měsících) je to 
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teoretická výuka pravidel silničního provozu a první pomoci (ve vybavené 

počítačové učebně v areálu hřiště) se závěrečnými testy. 

2. V rámci ŠVP školy se žáci 1. stupně pravidelně účastní tematických výletů 

(půldenních, celodenních i ozdravných pobytů nebo výjezdů do zahraničí), kde je 

vždy pozornost věnována dodržování pravidel silničního provozu a porovnávání 

s tím v okolí naší školy. 

3. Při cestách po Praze, např. vlastivědných vycházkách, návštěvách kin a divadel 

dbáme předem na upozorňování nebezpečných míst, která můžeme očekávat; 

některé třídy používají pro zvýšení bezpečnosti reflexní vesty. 

4. Žáci druhého stupně mají v rámci ŠVP na podzim cykloturistický kurz, zaměřený na 

dopravu a teoretické znalosti pravidel silničního provozu i první pomoci. 

5. V rámci soutěže základních škol Prahy 3 se každoročně účastníme dopravní soutěže 

pořádané pro 1. a 2. stupeň. 

6. Organizují se každoročně (jaro) projektové dny, letošní pod názvem „Bezpečná cesta 

životem“- v jednotlivých blocích se žáci celé školy seznámili se základy první pomoci, 

první pomocí, proběhl kurz přežití, měření rychlosti aut v okolí školy, fotografování 

nebezpečných míst v okolí školy-silnice, přechody a hlavně zpracování „osobních 

mapek”(v třídní mapy) své cesty do školy a nebezpečných míst pro jednotlivé děti  

a besedy ve třídách při tvoření těchto map. 

 

Další opatření podle typu: 

A. stavebně technická opatření 

1. V součinnosti s MČ Praha 3 dořešit parkování v okolí školy podle návrhu, který 

tvoří přílohu tohoto dokumentu (příloha 1). Podélná stání jsou určena převážně pro 

vysazení žáků. Vlastní stání vozidel bude řešeno formou smíšených zón. Došlo  

k jinému dopravnímu značení v souladu s přiloženým návrhem. Uvedené řešení 

může významným způsobem zpřehlednit celkovou situaci před školou. Uvedené 

řešení je navrhováno odborem dopravy. Jde však pouze o řešení krátkodobé  
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a dočasné vzhledem k vypracování celkové studie jako výsledku tohoto projektu 

(září 2010). 

2. Konečné řešení (ing. Rozsypal) podle studie zahrnuje vybrané nebezpečné lokality, 

ale také prostor před školou z hlediska osazení zeleně, zklidňujících prvků  

a technických opatření – přístřešku pro čekající rodiče. 

a. Termín: září 2010 – předání studie a její obhajoba 

 

B. organizační opatření 

3. V součinnosti se školní družinou vyhodnotit nástup žáků do školy a v návaznosti na 

zájmovou činnost upravit režim tak, aby nástup a odchod žáků byl rovnoměrně 

rozdělen s redukcí časových špiček před školou.   

a. Termín: září 2010 – plán práce školy a související dokumenty 

4. Vyhodnocením výsledků opakovaně na školních pedagogických konferencích „Nejen 

za katedrou,“ která slouží pedagogickým pracovníkům školy jako prostředek pro 

vnitřní evaluaci a hodnocení činnosti školy jako takové (březen 2011). Na uvedené 

konferenci se hodnotí jednotlivé výstupy školy a konference je místem aktivní 

výměny zkušeností mezi učiteli. Je otevřená veřejnosti, kde jsou prezentovány 

různorodé činnosti. V roce 2010 byl projekt představen (březen 2010), v roce 2011 

bude projekt vyhodnocen včetně opakované analýzy dopravní situace. 

5. Realizovat s nástupem II. pololetí roku 2010/2011 prvotní opatření propojení 

systému vstupu do školy se školními agendami – výdejem obědů a vstupů do budovy 

prostřednictvím OPEN CARD.   Plný režim zahájit v roce 2011/2012. 

C. Výchovná opatření 

6. Vytvářet odpovídající návyky a postoje k dopravě jako takové. Vést žáky  

k samostatnosti při řešení dopravních situací nejen v rámci odpovídajících 

tématických celků ŠVP Lupáčovka, ale při všech příležitostech (dopravní hřiště, 

exkurze – vždy v plánu Práce školy včetně problematiky dopravní situace  



   

 

Plán mobility Základní škola, Praha 3, Lupáčova     2010/2011 

10 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem životního prostředí ČR a hlavním městem Prahou. Materiál nemusí 

vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. 

 

i v jiných místech a v zahraničí, výlety a pod). Uvedené aktivity jsou přímou 

součástí ŠVP, učitelé v rámci stanovených strategií ŠVP zapraví dané téma do 

přehledu strategií a metod pro následující roky. Uvedené strategie byly schváleny 

Školskou radou v červnu 2010.  

a. Prezentací stávajících problémů v rámci tématických celků Člověk a jeho svět, 

ve kterých je diskutován TUR (trvale udržitelný rozvoj) jako jedna  

z podmínek smysluplného a plnohodnotného života.  K tomu bude využito 

následujících akcí 

i. Webové aktivity a prezentace např. (http://vitejtenazemi.cenia.cz, 

www.hraozemi.cz, www.besip.cz, 

ii. Výstupní ekologická práce v IX. ročníku zahrnující i oblast 

odpovědného přístupu k municipální dopravě – závěrečné výstupní 

prezentace žáků IX. ročníků, které tvoří nedílnou součást profilu 

absolventa (www.lupacovka.cz) 

iii. V nižších ročnících uplatnit podle ročníků (viz plány tříd) různorodé 

dopravní akce podporující pěší dopravu (soutěže a to nejméně 1 x  

za pololetí, exkurze, 7 x dopravní hřiště včetně praktických zkoušek  

a testů).    

7. V září 2010 bude připraven seminář k dopravní výchově v součinnosti s UR  

a Školskou radou jako příprava na veřejnou prezentaci projektu.  

a. Seminář k projektu a dopravní výchově pro rodiče ….    září  2010 

b. Veřejná prezentace projektu …                           21. září 2010  

i. Prezentací zjištěných výsledků rodičovské veřejnosti formou besedy, 

přednášek, školní konference, ale také sdílením uvedených materiálů  

na příslušných webových stránkách školy. Seminář byl prezentován na 

celoškolní konferenci v září 2010. Webové stránky jsou průběžně 

aktualizovány. 

http://vitejtenazemi.cenia.cz/
http://www.hraozemi.cz/
http://www.besip.cz/


   

 

Plán mobility Základní škola, Praha 3, Lupáčova     2010/2011 

11 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem životního prostředí ČR a hlavním městem Prahou. Materiál nemusí 

vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. 

 

ii. V úzké návaznosti na Unii rodičů a Školskou radu vytvářet soustavný 

tlak na rodičovskou veřejnost ve smyslu posilování samostatnosti 

žáků k vyššímu využívání městské hromadné dopravy. V této oblasti 

lze také uvažovat o zřízení asistentů-dobrovolníků (důchodci a jiní 

dobrovolníci a pod) při zajištění přechodů v ranních a odpoledních 

hodinách. V součinnosti s PM připravit seminář pro rodiče o obecných 

dopadech dopravy. Dát možnost představit možnosti společného 

doprovázení žáků do – a ze školy (pěšibusů) a projekt CAR POOLING. 

8. Projektovými dny na téma doprava, (2 x) ve kterých zvláště žáci II. stupně 

monitorují nejen frekvenci dopravy, ale také klimatické podmínky na jednotlivých 

stanovištích v závislosti na intenzitě provozu a fyzikálních faktorech 

(meteorologická stanice METEOPRES).  

i. V měsíci září - říjen 2010 byl proveden na 3 stanovištích základní 

monitoring frekvence dopravy na krizových místech (model 

frekvenčního využití ulice Lupáčova). V součinnosti s odpovědnými 

orgány pak organizovat akce, ve kterých se žáci stávají odpovědnými 

partnery policie při řešení dopravních problémů. Uvedené kampaně 

považujeme v přímé návaznosti na místní policii za velmi zásadní.   

Souběžně bude proveden sběr dat, ve kterém budou žáci dotazováni 

na BEZPEČNOU KŘIŽOVATKU a důvody, proč ji tak chápou. (Termín:  

březen 2011). 

ii. Mezi takové akce bude zahrnuto i společné využití technických 

prostředků pro měření rychlosti (v součinnosti  

s Policií ČR). Projektové dny zaměřené na tyto činnosti budou 

organizovány ve školním roce na jaře. 

iii. Vzhledem k vážnosti následků dopravních nehod je přímou součástí 

takto pojatého plánu mobility také výchova k poskytnutí první 

pomoci či projekt podporující reakci žáků, ale  

i rodičů při řešení kritické situace a první pomoci. Projekt se jmenuje 

Bezpečná cesta životem (realizováno v roce 2010). V této oblasti je 

naším partnerem Záchranná služba hlavního města Prahy. Každoročně 
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je pořádán projektový den k této tématice. (Vždy v rámci projektového 

dne na jaře). 

9. Základním předpokladem pro volbu jiné formy dopravy je znalost dopravních 

předpisů, technická a zdravotní průprava pro cyklistiku. Je organizován 

pravidelný cyklokurz v odpovídajícím neznečištěném prostředí vždy na začátku 

školního roku. V rámci finančních prostředků budou pořízeny některé pomůcky  

s tím související. V rámci těchto cyklokurzů bude pořízeno základní vybavení pro 

bezpečný pohyb žáků (přilby, rozlišovací dresy, kola), dále pak doplňky pro vhodné 

způsoby dokumentace porušování dopravních předpisů (fotografické potřeby). 

V rámci strategických změn v následujícím období po realizaci studie bude 

řešeno i přizpůsobení školy pro vybudování kolárny či míst k umístění kol 

před školou. 

 

ZÁVĚR  

Dopravní situace v okolí školy je dána souhrnem různých municipálních faktorů. Zklidnění 

prostor před školou není možné bez razantních kroků zřizovatele. Proto jsou prvotní 

opatření přiložena jako příloha. Dopravní studie předznamená řešení dopravní situace – 

především stavební úpravy – na místech, která nejčastěji zmiňovaly děti při mapování. 

Stavební úpravy jsou však dlouhodobým procesem (zahrnujícím schvalovací řízení, 

zpracování projektové dokumentace, stavební řízení, uvolnění prostředků z veřejného 

rozpočtu jak MHMP tak i MČ), který trvá většinou dva roky i déle, za to však efektivně 

zabezpečí dopravní prostor v okolí školy. Bude záležet nejen na naší snaze získat podporu 

radnice Prahy 3, ale i podporu MHMP, který projekt financuje i v realizační části. Postupné 

přizpůsobování  dopravní infrastruktury potřebám dětí chodců  tak umožní žákům  

i rodičům zejména z bližšího okolí častěji volit chůzi či MHD než cestu autem. 

Není bez zajímavosti (v příloze) ani hodnocení důvodů, proč žáci jezdí hromadnou 

dopravou neradi. (zásadní připomínkou je bezpečnost hromadné dopravy z hlediska 

výskytu kriminality a celkový systém dopravy. Nelze ani opomenout cenové relace, které 

jsou v mnoha případech méně ekonomické než vlastní jízda autem, pokud je autem 

dováženo více žáků).  
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Významným zjištěním je také důvěra žáků v policejní orgány bez rozlišení příslušnosti. 

Tento moment by měl být využit i v další činnosti školy jako významný motivační prvek. 

Škola může přispět k celkové koncepci Prahy s nižší automobilovou dopravou jen málo. 

Výchovnými opatřeními však nic nezmůžeme, pokud nebudou přijata zásadní opatření 

zřizovatele a provozovatele MHD a městských silnic.  

Přesto ale v rámci jednotlivých činností budeme situace sledovat a v následujícím roce po 

ukončení projektu vyhodnotíme celkový stav opakovaným sběrem dat ve stejném rozsahu. 

 

Přílohy:    

1. Parkování – návrh 

2. Mapa školy  

3. Nebezpečná místa podle online průzkumu 

4. Frekvence průjezdu vozidel ve špičce v prostoru před ZŠ Lupáčova 

 

Plán mobility vypracoval Milan Hausner, Blanka Jeřábková 

Součást ŠVP „Lupáčovka“  schválený dne 15.6.2010 jako volná příloha 
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Příloha č. 1. : Parkování - návrh 
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Příloha č. 2: Výsledná mapa za školu 

 

 

 

 

Mapa zahrnuje frekvence nebezpečných míst v okolí školy  

Otázka byla položena volně, žáci se mohli vyjádřit volně. 
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Mapování situace v okolí školy 

Počet žáků školy a tříd 23 tříd a 8 oddělení družiny 580 

Počet zúčastněných tříd a 

žáků 

                                         23/        540 

Počet vrácených  

a hodnocených map 

                                                      338 

Počet zapojených pedagogů 

vychovatelů 

                                                        36 

Využité nástroje: Google, fotografie, mapy, Meteopress, www.easyreseach.biz, 

BESIP, interaktivní tabule 

 

 

PŘEHLED FREKVENCÍ JEDNOTLIVÝCH VAD NA NEJEXPONOVANĚJŠÍCH MÍSTECH 

V OKOLÍ ŠKOLY: (body zanesené do mapy) 

Lokace Zelená Červená Žlutá Oranžová Modrá Fialová Černá 

          

U školy 42 150 36 6 0 6 3 

          

http://www.easyreseach.biz/
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Olšanské n. 45 42 39 0 3 6 0 

          

Rokycanova, 

Prokopova 21 60 27 15 9 3 3 

          

Zast.Lipanská 0 9 21 15 0 12 3 

          

Na Floře 6 9 27 0 0 0 0 
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Tato čísla znamenají zanesení všech barevných puntíků – nebezpečných míst - 

žáky naší školy do třídních map. 

Zelená – zelená pro chodce svítí příliš krátkou dobu-nestačím přejít vozovku  

Červená – i když pro chodce na přechodu svítí zelená, auta vjíždějí na přechod zejména 

při odbočování doprava – netrpělivost a neohleduplnost řidičů  

Žlutá – auta tudy jezdí příliš rychle nebo nedodržují přikázanou rychlost  

Oranžová – velmi nepřehledná komunikace – nevidím přes zaparkovaná auta  

Modrá-při výhledu na komunikaci mi vadí kontejnery na odpadky 

Fialová - jiné ( v zimě neudržovaný chodník a přechod – náledí, psí výkaly, úzký chodník, 

nepořádek, bojím se tudy chodit, nepřizpůsobiví občané,…)  

Černá – přechod chybí nebo je nedostatečně označen 

 

Kde se cítíš bezpečně při přecházení komunikace? 

1. Na dobře viditelném, označeném, krátkém přechodu s retardéry nebo se 

světelnou pozemní signalizací, eventuelně. S osvětleným přechodem se správně 

nastavenými semafory, kde je dlouhá zelená pro chodce a bliká oranžový panáček 

jako informace pro auta, že lidé přecházejí.  326 

2. Policisté hlídají a usměrňují rušné a málo přehledné křižovatky nejen ráno, ale i 

odpoledne v největším automobilovém provozu.  189 

3. Na širokém chodníku. 73 

4. V Praze nikde. 51 

5. V tramvaji nebo v autě. 48 

6. V podchodu nebo nadchodu, na lávce. 40 

7. Na ostrůvcích tramvaje s bezpečnostním zábradlím. 38 

8. V doprovodu dospělé osoby. 35 

9. Když se rozhlédnu a dávám pozor. 16 
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          Jak by měla cesta do školy vypadat, aby byla bezpečná? 

1. Delší zelená pro chodce s blikajícím oranžovým panáčkem pro auta, kterým 

signalizuje: pozor, chodci přecházejí!  289 

2. Menší rychlost aut zejména u škol (30, retardéry, nápis na silnici: pozor, škola 

nebo pozor, děti) 257 

3. Kratší přechody. 163 

4. Dobře označené-viditelné přechody. 152 

5. Aby auta nejezdila na červenou nebo nenajížděla na přechod, když chodci 

přecházejí na zelenou. 108 

6. Více semaforů, především na frekventovaných a nepřehledných křižovatkách. 98 

7. Méně aut (zóny). 94 

8. Ohleduplnější řidiči, dávající přednost chodcům. 91 

9.  Ostrůvky tramvají chráněné zábradlím. 82 

10. Na křižovatkách by neměli mít zároveň zelenou chodci i auta odbočující doprava. 

78 

11. Více podchodů i nadchodů zejména na širokých přechodech nebo rušných, 

nepřehledných křižovatkách. 50 

12. Méně zaparkovaných aut na chodníku nebo u chodníků. 48 

13. Více zeleně u školy + lavičky. 45 

14. Školní autobus. 21 

15. Jízda do školy tramvají nebo busem, než pěšky. 19 

16. Jízda do školy autem s rodiči. 18 

17. Nepospíchat. 12 

18.  Povolená parkování u školy jen pro zákonné zástupce dětí. 11 
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Příloha č. 3 – Výsledky z online průzkumu v návaznosti na věk a bydliště žáků 

NEBEZPEČNÉ KŘIŽOVATKY: (online průzkum) 

(podle vyhodnocení žáků, výsledky jsou zprůměrňovány pro přehlednost) 

U ŠKOLY  - 192 

 5. Neošetřený přechod před školou, 1. z Ondříčkovy ul. Jezdí auta zleva velkou rychlostí, když děti mají 

zelenou na přechodu, 7. velká frekvence a rychlost aut, 8. bezohlední řidiči nedávající přednost chodci,9. 

čekání dětí před školou, 2. semafory bez šipek, 3. krátká zelená, 4.malé úzké ostrůvky bez zábradlí, 6. 

absence policistů v odpoledních hodinách pro bezpečnost a regulaci dopravy s parkováním u školy 

KŘIŽOVATKA OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ:   192 

  1. Velmi krátká zelená na přechodech, 3. velká rychlost a frekvence aut, rušnost,2.odbočování aut z leva 

při zelené pro chodce 

ROKYCANOVA-PROKOPOVA: 48 

  7. Rušný provoz, 8. velká rychlost,6. nedodržování rychlosti, 3. špatné přechody, 2. chybějící semafory, 1. 

problém s odbočováním-zelená pro chodce i auta, 11. nepřehlednost, 5. chybí chodník, 4. nedokončená 

stavby-staveniště, 9. auta jezdí na červenou!,10. nerespektování chodců,… 

ZASTÁVKA LIPANSKÁ A SEIFERTOVA: 24 

  Chybí světelná signalizace na zastávkách pro chodce a auta, není přechod, malý nezabezpečený ostrůvek, 

MILÍČOVA UL.- SLADKOVSKÉHO NÁM. 8 

  Křižovatka bez světel, velký provoz a rychlost aut, chybí přechod,… 

PARKOVÁNÍ PŘED ŠKOLOU: 36 

  Jednosměrka, auta zaparkovaná blízko sebe, špatná organizace policistů zejména ráno při vysazování 

dětí do školy-netolerance, nepochopení-ženou je pryč, frmol, není často kde dítě do školy vysadit, 

nemožnost stání při vyzvedávání dětí ze školy, parkování vozidel proti škole, couvající auta, ranní nájezdy 

rodičů s dětmi, průjezd busů i nákladních vozů, špatná viditelnost zejména dětí přes zaparkovaná auta, 

parkování na přechodech a hlavně nemožnost parkování rodičů děti u školy! 

ROHÁČOVA-KŘIŠŤANOVA: 12 

Chybí světelná signalizace, velký provoz a rychlost 
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Příloha č. 4 

Frekvence průjezdu vozidel před ZŠ Lupáčova v ranní špičce (interpolace ze 

III.měření). 

 
 Z grafů je zřejmé, že  
Od 7.00 do 7.15 probíhá zásobování školy (25-40% vozů zastavuje).  
Do 7.30 poklesne počet zastavených vozů (5-20%).  
Od 7:30 do 7.45 je frekvence zastavení nejvyšší (dovoz žáků do školy) cca 40% vozů, které 
projíždějí.  
Od 7.45 do 8:00 je to prakticky vyrovnaných 40- 45 %.  

Dohledávání odjezdových míst je stanoveno pouze odhadem, 20% vozů zastavujících před školou jsou 

rodiče, kteří žijí na Praze 3. (Stanoveno náhodným vzorkem 10 vozů). 
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