
Bezpečné cesty do školy 

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova 
v roce 2010 



Partneři školy 

 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 
 Praţské matky o. S. + Oţivení o. S.:  
 zajištění koordinace projektu, metodika apod. 
 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 konzultace v oblasti 
 ZŠ LUPÁČOVA, UČITELÉ A ŢÁCI:  
 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 



Způsob dopravy ţáků do školy 



Proč nejezdím MHD? 
 

Odpověď byla 

zaznamenána  

u 30% respodentů 



Doprava ţáků do školy 

Do 5 km od budovy školy bydlí 81% žáků. 

MHD využívá 31% žáků, pěšky chodí 
44% žáků,  

  automobil rodičů využívá 25% žáků s 

věkovou diferencí (27, 30, 14 %) 



  

 Počet žáků školy:  580 (23 tříd) 

 Počet zúčastněných žáků:  540                                     
Počet vrácených a hodnocených map: 338                                                  

 Počet zapojených pedagogů,vychovatelů: 36                                                         

 Využité nástroje: Google, fotografie, mapy, 
Meteopress, www.easyreseach.biz, BESIP, 
interaktivní tabule, výtvarná výchova, práce školní 
družiny 

Účast ţáků na mapování 

http://www.lupacovka.cz/galerie.html?sec=27


 



Legenda- vysvětlivky k mapě 

 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  

 Ţlutá – auta tudy jezdí příliš rychle nebo nedodržují přikázanou 
rychlost  

 Oranţová – 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 



Mapa – konečný výstup  



Nebezpečné křiţovatky- 
podle názoru ţáků 

 U ŠKOLY  - 192  
1. Neošetřený přechod před školou,  

z Ondříčkovy ul jezdí auta zleva 
velkou rychlostí, kdyţ děti mají 
zelenou na přechodu,  

2. velká frekvence a rychlost aut, 
bezohlední řidiči nedávající 
přednost chodci 

3. čekání dětí před školou,  
4. semafory bez šipek,  
5. krátká zelená 
6. malé úzké ostrůvky bez zábradlí 
7. absence policistů v odpoledních 

hodinách pro bezpečnost a regulaci 
dopravy s parkováním u školy 



Nebezpečné křiţovatky-podle názoru 
ţáků 

 Křiţovatka Olšanská- 192 
 
1. Velmi krátká zelená na přechodech 
2. Odbočující auta doprava při zelené 

pro chodce 
3. Velká rychlost aut i frekvence 
4. Rušnost  

 
 



Nebezpečné křiţovatky-podle názoru 
ţáků 

Rokycanova- Prokopova- 48 
1. Problém s odbočováním-zelená pro 

chodce i auta 

2. Chybějící semafory 

3. Špatné přechody 

4. Nedokončené stavby-staveniště 

5. Chybí chodníky 

6. Nedodrţování rychlosti jízdy aut 

7. Rušnost 

8. Auta jezdí na červenou 

9. Nerespektování chodců 

 



Jak by měla cesta do školy vypadat? 

 Delší zelená pro chodce s blikajícím oranţovým 
panáčkem pro auta, kterým signalizuje: pozor, chodci 
přecházejí!  289 
 

 Menší rychlost aut zejména u škol (30, retardéry, 
nápis na silnici: pozor, škola nebo pozor, děti) 257 
 

 Kratší přechody. 163 
 Dobře označené-viditelné přechody. 152 
 Aby auta nejezdila na červenou nebo nenajížděla na přechod, když  
 chodci přecházejí na zelenou. 108 
 Více semaforů, především na frekventovaných a nepřehledných křižovatkách. 98 
 Méně aut (zóny). 94 
 Ohleduplnější řidiči, dávající přednost chodcům. 91 



 Policisté hlídají  a usměrňují rušné a málo přehledné 
křižovatky nejen ráno, ale i odpoledne v největším 
automobilovém provozu.189 

 Na dobře viditelném,  označeném,  krátkém přechodu (108),  
 komunikace s  retardéry nebo se světelnou pozemní signalizací či 

s jinak osvětleným přechodem (116),  
 správně nastavené semafory, kde je dlouhá zelená pro chodce a bliká 

oranţový panáček jako info pro auta, ţe lidé přecházejí.(102). 
 
 Na širokém chodníku .73 
 V Praze nikde.51 
 V tramvaji nebo v autě. 48 
 V podchodu nebo nadchodu, na lávce.40 
 Na ostrůvcích tramvaje s bezpečnostním zábradlím.38 
 V doprovodu dospělé osoby.35 
 Když se rozhlédnu a dávám pozor.16 

 

Kde se cítíš na komunikaci bezpečně? 



 



Zvláštní poděkování 

 J. Johnové za neutuchající entuziasmus v někdy hodně marném boji s 
byrokracií  

 M. Valentové za konzultační služby i za to, že jsme nakonec projekt 
zdárně dokončili  

 Všem učitelům za podporu při mapování, prosazování dopravní výchovy, 
protože 14% žáků jezdících do školy vozem považujeme za poměrně 
pozitivní výsledek i dlouhodobé práce školy 

 Všem žákům školy, zvláště těm, kteří se zúčastnili konference Zdravé 
město Praha  

 L.Machovi za snadné vkládání článků do projektového webu na domovské 
adrese www.lupacovka.cz 

 Ing. Rozsypalovi za zpracování studie a návrhů-dopravnětechnických 
opatření v rámci tohoto projektu 

 MČ Praha 3 za předložení prvotního návrhu řešení parkování před školou  
 

http://www.lupacovka.cz/


Návrh parkování před školou 



Frekvence dopravy před školou v 
ranní špičce (květen 2010) 



Jak jednou bude okolí školy 
vypadat? 

 Uzavřený chodník před školou plný zeleně 
 Obrácená doprava vzhledem k nájezdu vozů do podzemních 

garáží 
 Chráněný přístup rodičů do školy pro bezpečné vyzvedávání 

dětí 
 Omezená rychlost průjezdu vozů kolem školy  
 



Nová dopravní situace před školou 
září 2010 

 Omezení rychlosti průjezdu kolem školy Lupáčova na 
30km/h 

 Umístění nových značek: pozor, děti! 

 Foto: 



Nová dopravní situace Rokycanova-Prokopova 
září 2010 

 Stavba podzemních garáží dokončena 

 Příjezd do garáží ulicí Rokycanova 

 Nově seřízené semafory 

 Foto: 



Dlouhodobé cíle plánu mobility pro 
školní rok 2010/11 
 

 Snížení počtu žáků ze 3.-5 tříd dopravujících se do školy 
prostřednictvím automobilů (Systém Open Card) 

 Snaha dořešit parkování v okolí školy (podélná stání pro rodiče žáků, 
smíšené zóny pro ostatní, zeleň před školou, přístřešek pro rodiče) 

 Příprava konečného řešení dopravní situace v okolí školy (studie Ing. 
Rozsypala) 

 V rámci školního vzdělávací programu školy-osvěta (znalost dopr. 
předpisů, technická a zdravotní průprava), dopravní hřiště, exkurze, 
kurzy první pomoci, soutěže, výchovné strategie a metody (Člověk a jeho 
svět), vlastivědné vycházky 

 Webové aktivity: www.vitejtenazemi.cenia.cz, www.hraozemi.cz, 
www.besip.cz 

 Ekologická práce 9. ročníku 

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


pokračování… 

 Zapojení dobrovolníků (přechody-ranní a odpolední služby) 
 Představení projektu Car Pooling, Pěšibus (nebude realizováno pro 

záporné ohlasy rodičů) 
 Cykloturistický kurz pro 2. st. zaměřený na dopravu a znalosti silničního 

provozu a první pomoci (září 2010) 
 Monitoring rychlosti a počtu aut v časových osách (podzim -s Policí ČR) 
 Monitoring frekvence dopravy (poslední měření žáků k 7.9.) 
 Meteorologická stanice ve škole i na stránkách školy 
 Prezentace projektů učitel pro učitele“ Nejen za katedrou“ (březen 

2011-opakovaná analýza dopravní situace nejen u školy) 
 Projektové dny školy: PP -“Bezpečná cesta životem“, Kyberšikana, 

mapování, měření rychlosti aut radarem, spolupráce s policií a s 
bezpečnostním technikem,… (jaro 2011) 



Monitoring frekvence dopravy před školou 
7.9.2010 



Co projekt přinesl  

 Významnější orientace školy na problematiku 
bezpečí žáků 

 Zlepšení spolupráce s UMČ a rodiči 
 Přijetí smysluplného režimu parkování před 

školou 
 Studie 
 Hromadná podpora MHD prostřednictvím OPEN 

CARD a průkazů pro žáky nižšího věku 


