
BEZPEČNÉ 
CESTY DO 

ŠKOLY
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ



V ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU

• Naše škola byla vybrána jako jedna ze tří z celé Prahy do 
projektu Bezpečné cesty do školy.

• Během měsíce května jsme dělali online dotazníkový průzkum
mezi dětmi, rodiči a pedagogickými pracovníky.

• Dohromady se ho zúčastnilo 365 dětí, 210 rodičů a 16 
pedagogů.

• Děti dále zakreslovaly do map svoje pěší cesty do školy (nebo
na kole či koloběžce) a to jak v online, tak v papírové podobě.

• A K ČEMU JSME DOSPĚLI?



JAK DALEKO OD ŠKOLY BYDLÍTE?
Děti bydlí jak v okolí školy, tak dojíždějí z větších vzdáleností.



• Většina dětí chodí do 
školy i ze školy pěšky.

• Ráno zhruba 21% 
jezdí autem, ze školy
pak už jen 12%.

• Zhruba čtvrtina se 
přibližuje MHD.

• Jen malé procento
zatím využívá kolo, 
koloběžku nebo
skateboard.



• Oproti stávajícímu stavu by děti rády do školy jezdily na
koloběžce, kole či skateboardu.

• A omezili jízdu MHD.





Cestu do školy
vnímají děti spíše
pozitivně, přesto u zhruba
třetiny z nich vyvolává
pocit nebezpečí a je pro 
ně nepříjemná.



• Téměř tři čtvrtiny rodičů, kteří děti doprovázejí do školy, to 
činí proto, že se bojí nebezpečných dopravních situací.

• Necelou polovinu pak znervózňují i jiná nebezpečí a 
nepříjemní lidé.

• Zhruba třetina rodičů pak považuje cestu do školy za 
dlouhou nebo složitou.



• Samy děti se pak nejvíce bojí nepříjemných nebo podivných lidí (v 
parčíku u hřiště i před školou, kolem Billy na Červeném vrchu, u výlezu z 
metra na stanici Bořislavka atp.)

• Zhruba třetina pak negativně vnímá dopravní situaci – mnoho aut atp.
• A také opuštěná, temná a nepřehledná místa (hlavně kolem vlakové trati, 

cestou kolem Chládka a "Sherwood" pod Vojenskou nemocnicí).



Tato otázka byla ve vztahu k naší škole ne úplně přesná - do budovy školy se chodí od zahrady, takže mnoho dětí
ani prostorem před školou neprojde. A tak se také nabízí otázka, co vlastně děti považují za "prostor před
školou"...

Každopádně polovina z nich kritizuje nepříjemný provoz na hlavní komunikaci před samotnou školní budovou.

Některé děti by ocenily stojany na kola a koloběžky (přímo u vchodu sice jsou, ale někteří rodiče tam 
vozítka nechtějí nechávat, protože se bojí, že by je někdo ukradl. Nejsou totiž nijak zabezpečena. 
Navíc stojanů není dostatek.).



Dvě třetiny rodičů by uvítaly bezpečné uložení kol a koloběžek, víc jak polovina pak bezpečnější
cesty pro chodce I řešení automobilové dopravy převážně v ranních hodinách (omezení rychlosti
či vjezdu atp.)



Auto pravidelně využívá zhruba
1/3 rodin, zbytek jen občas. 

Rodiče vozí děti autem převážně
kvůi časové úspoře, další to mají cestou
do práce, někteří se bojí dopravního
provozu a nebo bydlí příliš daleko.





NEBEZPEČNÁ MÍSTA

1. PŘED ŠKOLOU

• Jezdí tam ráno hodně aut, 
parkují, popojíždí...vytváří
nebezpečné situace.

• Na obou stranách ulice stojí
zaparkovaná auta a zvláště
malé děti jsou na přechodech
špatně vidět.

• Chodník v parku před školou
je v žalostném stavu.

• Potulují se zde bezdomovci.







2. ULICE NECHANSKÉHO
• Chybí přechod pro chodce v ul. Na 

Dlouhém lánu směrem na Veleslavín. Chodí
se tam "na divoko".

• Křižovatka ulicí Na Dlouhém lánu a 
Nechanského je nejvíce nebezpečná a 
nepřehledná.

• Přímo u zadního vstupu do školy - vjíždí, 
parkuje a vyjíždí zde mnoho aut, rodiče tu
vysazují děti. Místo, kde se kumuluje
nebezpečí.

• Ulice je po své délce úzká a parkují tam 
auta. Aby se jim projíždějící vozidla vyhla, 
musí vyjet na chodník.

• Druhý výjezd z ul. Nechanského je 
nepřehledný, řidiči nedávají přednost
chodcům, vznikají zde konflikty.











3. STARODEJVICKÁ

• Je zde velký provoz, více pruhů, 
jezdí zde mnoho aut. U každého
přechodu jsou zároveň napojeny
vedlejší ulice, odkud též najíždí
auta.

• Při přecházení musím
být člověk hodně obezřetný.

• Často není dobře vidět přes
zaparkovaná auta.

• Jsou špatně vidět auta přijíždějíci
z Ořechovky pod viaduktem.









4. ZAVADILOVA + U DEJVICKÉHO RYBNÍČKU

• Sice je zde zrcadlo, ale stejně
auta nejsou vždy vidět. 

• Bývají zde časté nehody a 
vozidla končívají na chodníku, 
odhadem jednou za měsíc.

• Auta přijíždějí z několika
směrů a silnice od Evropské
je navíc stočená, takže auta
bývají vidět až na poslední
chvíli.

• (poznámka PM 
křižovatka rekonstruována z

BESIP 2019)







5. TRAM - SÍDLIŠTĚ ČERVENÝ VRCH + BILLA

• Tramvajová zastávka je 
nepřehledná, složitě se tam 
přechází a projíždí zde mnoho
aut.

• Chybí tam semafor pro tramvaje.

• Děti se bojí kolem Billy. Jsou zde
bezdomovci, opilci, mnoho
odpadků, temná zákoutí atp. Je to 
zde špinavé a hodně rušné.

• Vjezd na parkoviště u Billy – auta
si myslí, že jsou na komunikaci, 
chodci zase, že jsou na
chodníku...







6. KLADENSKÁ, KŘIŽOVATKA S LIBERIJSKOU

• Poznámka: průzkum probíhal ještě
před ukončemí rekonstrukce
křižovatky

• Je zde velký provoz a křižovatka je 
velmi nepřehledná. Někteří rodiče
mají i špatné zážitky.

• Po celé ulici jezdí mnoho
aut, přechody jsou nejasné a kvůli
rekonstrukcím na silnici velmi
často i nefunkční.

• Na Kladenské ulici parkuje mnoho
aut a přes ně nejsou děti často
vidět. Není tam jediný bezpečný
přechod.

• Mezi ulicemi Africká a Kladenská
se pohybují bezdomovci.









7. ZA ŠKOLOU - CHLÁDEK, VLAKOVÉ 
KOLEJE, ZATÁČKA V ULICI NA ROZDÍLU
• Vedle zahradnictví Chládek je 

nepříjemná cesta s opuštěními
domy a bezdomovci.

• "Sherwood" - džungle pod 
Vojenskou nemocnicí se 
špatnými cestami a rozbořenými
schodišti.

• Parčík u školy vedle hřišť.

• Prostor za školou kolem kolejí
je strašidelný.

• Vlakový přejezd.

• Ulice Na Rozdílu se stáčí do 
oblouku - není zde jediný
přechod.









8. POD KLADENSKOU SILNICÍ + CORDEUS

• Přechod u polikliniky
Cordeus je nepřehledný.

• Auta jezdí z několika směrů, 
některé ulice jsou
jednosměrné, jiné
obousměrné, otáčejí se u 
polikliniky, parkují, 
vyparkovávají...

• Chybí přechod v ulici Na 
Dlouhém lánu na straně
polikliniky.






