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Výsledek dotazníkového šetření  
„BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL“ 

 
Šetření formou písemných dotazníků (průvodní dopis, mapa okolí školy, cílené otázky) 
 
Osloveno:  700 respondentů 
Respondenti:  studenti Gymnázia Jana Nerudy, studia s hudebním zaměřením 
   žáci, resp. zákonní zástupci žáků Hudební školy hl.m.Prahy 
 
Návratnost:  268 odpovědí  

 
 
Seznam problematických míst zaznamenaných na mapě okolí školy a popsaných v legendě 
byl vytvořen na základě analýzy jednotlivých dotazníků. Odpovědi respondentů byly 
rozčleněny do několika oblastí reprezentující kritická, problematická místa na nejčastějších 
přístupových cestách ke škole. 
Více než 85% dotázaných preferuje kombinaci PID nebo pěší přístup ke škole. Minimum 
dotázaných dává přednost autu (cca 15%) Důvodem je komplikace s parkováním a současná 
katastrofální situace automobilové dopravy v Praze. 
 
 

DOPRAVNÍ SITUACE 
   duben – červen 2008 

 
Problematická místa a jejich řešení: 
 
1. Přechod  Tachovské náměstí – Koněvova 33 x zmíněn 
Stížnosti – nelze zastavit jedoucí auta v obou směrech  pro bezpečný přechod k blízké je            
                  autobusová stanice, vchod do Vítkovského tunelu (Chlumova – Thámova ) 
Řešení     – semafor 
 – osvětlení přechodu 

– zúžení silnice, zpomalovací pruh 
– zviditelnění přechodu výstražným upozorněním 
 

2. Vítkovský tunel  (Chlumova – Thámova )  3 x zmíněn 
Stížnosti – nebezpečný  díky některým spoluobčanům 
 – málo osvětlený 
 –děti se zde bojí chodit i ve dne 
Řešení – zlepšit osvělení uvnitř tunelu 

 – častější kontroly situace v tunelu strážníky 
– osvětlení vstupních cest do tunelu 
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3. Přechod  Rokycanova – Žerotínova (Jeseniova)  61 x zmíněn 
Stížnosti – špatně viditelný pro chodce i řidiče(pruhy) 
  – špatně osvětlený 
 – zastavují auta u chodníku, chodci nevidí ani nejsou viděni 

 – auta jedou příliš rychle, nerespektují chodce a nezastaví 
Řešení  – semafor 
 – osvětlit přechod 

– zpomalovací pruhy 
 – zřetelné vyznačení přechodu 
 – zpomalovací pruhy 

– výstražné upozornění ,že zde přecházejí děti 
 

4. Přechod  Jeseniova – Českobratrská 8 x zmíněn 
Stížnosti – špatně osvětlen, není vidět 
Řešení  – osvětlení přechodu 

– zřetelné vyznačení přechodu 
– zpomalovací pruhy 
– výstražné upozornění ,že zde přecházejí děti 
 

5. Přechod  Žerotínova – Českobratrská 6 x zmíněn 
Stížnosti – špatně osvětlen, není vidět, bylo zde již i sraženo dítě autem  
Řešení  – osvětlení přechodu 

– zřetelné vyznačení přechodu 
– zpomalovací pruhy nebo zvýšení úrovně vozovky ve větším rozsahu 
– výstražné upozornění, že zde přecházejí děti 

 
6. Přechod  Prokopova – Lipanská 43 x zmíněn 
Stížnosti – chodci dlouho čekají na zelenou, děti pak často nevydrží čekat a vbíhají do silnice 
 – krátký interval zelené pro chodce, nestihnou přejít 
 – nedostatečně osvětlen 
Řešení    – zkrátit interval zelené pro automobily 

 – osvětlení přechodu 
 – zpomalovací pruhy 

– zpřehlednění křižovatky pro bezpečný přechod dětí 
 
7. Přechod  Prokopova – Rokycanova 14 x zmíněn 
Stížnosti – chodci dlouho čekají na zelenou, děti pak často nevydrží čekat a vbíhají do silnice 
 – krátký interval zelené pro chodce, nestihnou přejít 
 – nedostatečně osvětlen 
Řešení  – zkrátit interval zelené pro automobily  
 – zpřehlednění křižovatky  pro bezpečný přechod dětí  
 – zpomalovací pruhy 

– osvětlení přechodu 
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8. Přechod  Koněvova - Blahoslavova (a Rokycanova) 14 x zmíněn 
Stížnosti  – nepřehledný, těžko se přechází   
 –  nelze zastavit jedoucí auta v obou směrech  pro bezpečný přechod 
Řešení    – semafor  
 – osvětlení přechodu 
 – zúžení silnice, zpomalovací pruh 

– osvětlení přechodu 
 

9. Přechod  Blahoslavova – Roháčova 1 x zmíněn 
Stížnosti – vůbec zde není vyznačen přechod 

– přechod je vyznačen jen na straně, kde již ulice nemá chodník, je zde plocha 
   neupravená- pro parkování aut, tzv. TANKODROM 

Řešení    –vyznačení přechodu 
– osvětlení přechodu 
– zpřehlednění  přechodu pro bezpečný přechod dětí 

 
10. Přechod  Táboritská – Seifertova ( u tram. zast. Lipanská)  13 x zmíněn 
Stížnosti – chodci dlouho čekají než auta zastaví, přechod je nepřehledný do zatáčky 
Řešení    – osvětlení přechodu 

– semafor 
 – zpřehlednění křižovatky  pro bezpečný přechod dětí  
 – zpomalovací pruhy 
 
 
 
11. PARKOVÁNÍ  U  ŠKOLY 14 x zmíněno 
Stížnosti – rodiče malých dětí, početnější rodiny, rodiny bydlící daleko jsou nuceni  
   dopravovat  se autem 
 – modré zóny jsou nepřekonatelnou překážkou  pro návštěvu  budovy školy 
Řešení  – zřízení skutečného parkoviště  na ploše před školou – současný „TANKODROM“ 

 – případně další parkovací plochy v blízkosti 
– zlepšení MHD – častější spojení, bezpečnější přecházení, kultura cestování, potom  
   se rodiče nebudou tolik obávat větší děti posílat MHD 
 

BEZPEČNOST  na ulicích 22 x zmíněna 
Stížnosti – ulice jsou tmavé (např. Jeseniova, Českobratrská,Žerotínova, Kostnické náměstí,   
    Chlumova, náměstí Barikádníků,atd.) 
Řešení    – častější lampy veřejného osvětlení, např. JESENIOVA-ČESKOBRATRSKÁ 
 – častější  obchůzky strážníků 
 
Zpracovala   Jana Nedbalová, Filip Magram, Josef Cipra, Zuzana Dohnálková 
             

V Praze dne 11.6.2008 
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Mapa 
 

 



BEZPEČNĚ NEJEN DO ŠKOLY - VÝSLEDEK MAPOVÁNÍ OKOLÍ N3  
 
SPOLEČNÝ PROJEKT PRAŽSKÝCH MATEK A RODINNÉHO A KULTURNÍHO CENTRA NOVÁ TROJKA 
mapy vyplňovány v listopad 2007 – leden 2008 
Nebezpečná místa: 
 

1) tramvajová zastávka Lipanská (8) 
- nájezd  na schodech z Chlumovy ulice  velmi strmý a končí v zábradlí 
- na místě přechodu je rozbitá vozovka, kam zapadají kolečka kočárků 
Doporučení:  
oprava vozovky 
úprava nájezdu 
 

          
 

2) schody z Parukářky do Jeseniovy ulice (7) 
- schází navazující přechod 
Doporučení: 
vytvořit přechod 

 
 

3) Prokopava ulice – přechod do Chlumovy ulice (7) 
krátce zelená pro chodce, dlouho se čeká 
Doporučení: 
seřízení semaforu 

 
 
 



4) Jeseniova ulice (5) 
- rychlá jízda aut (v ulici škola, mateřská školka, obytná zóna) 
Doporučení: 
na začátek ulice dát ceduli obytná zóna  
omezení rychlosti 
u přechodů betonové zábrany proti zaparkovaným autům, bránícím výhledu 

 
 

 
5) křižovatka Jana Želivského a Jeseniova (5) 

- zelená pro chodce je krátce 
- odbočující auta nedávají přednost chodcům 
Doporučení: 
seřízení semaforu 

 
 

6) vnitroblok Jeseniovy ulice (4) 
- chodník končí v silnici bez možnosti přejít na jiný 

 

   
 

7) křižovatka Koněvova a Jana Želivského (4) 
- zelená pro chodce je krátce 
-odbočující auta z J. Želivského nedávají přednost 
Doporučení: 
seřízení semaforu 
k semaforu na J. Želivského přidat pro odbočovací pruh oranžového chodce 
 



8) schody do ul. Chelčického z Parukářky (3) 
- nájezd pro kočárky je příkrý a rozpadlý 
 
Doporučení: 
- opravit nájezd 

   
 

9) křižovatka Rokycanova a Koněvova (3) 
- auta rychle vjíždí do Koněvovy ul. 
- často stojí na přechodu a nerespektují chodce 
 
Doporučení:  

- posunout přechod do Rokycanovy ulice 
- cedule „pozor chodci“ 
-  

 
 
 

10) Roháčova ulice (3) 
- chybí přechody 
- není chodník mezi Lukášovou a Ostromečskou ulicí 
 

         
 



11) křižovatka Lupáčova a Olšanská (3) 
 -krátký interval zelené pro chodce 
-auta z Ondříčkovy ul. nedávají přednost chodcům 
 
Doporučení: 
seřízení semaforů 
 
 

12) přechod na křižovatce Jeseniova a Rokycanova (3) 
- vysoké obrubníky 
 
Doporučení:vytvořit bezbariérové 
nájezdy 
 
 
 
 
 
 
 

13) křižovatka Biskupcova a Zelenky Hajského (3) 
- není přechod pro chodce 
- přes zaparkovaná auta není možné se rozhlédnout 
Doporučení: 
vytvoření přechodu pro chodce 
 

   
 

14) Jičínská – výjezd z Paláce Flora (2) 
- není přechod 
 
 

15) parkující auta na chodníku v ulicích Jeseniova a Koněvova (2) 
 
 

16) tramvajová zastávka Olšanské hřbitovy (1) 
- žádné zátarasy směrem do silnice 
- špatný nájezd z přechodu na ostrůvek 

 
 

17)  tramvajová zastávka Želivského (1) 
- špatná přehlednost  
- žádné zátarasy směrem do silnice 

 
 



18) křižovatka Bořivojova a Ondříčkova (1) 
- není přechod 

 
19) křižovatka Rokycanova a Roháčova (1) 
- není vidět přes zaparkovaná auta 

 
20) křižovatka Olšanská, Jičínská a Chelčického (1) 
- krátký interval zelené pro chodce 

 
21) křižovatka Chlumova a Táboritská (1) 
- nepřehledná 

 
22) Lukášova ulice (1) 
- přechod z vnitrobloku k hudební škole není rozhled pro malé děti přes 

auta parkující až u přechodu 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU BEZPEČNĚ NEJEN DO ŠKOLY  
 
 
Údaje o vaší organizaci  : 
název  : Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka 
právní forma:  Občanské sdružení, Registrace u MV ČR : č.VS /1-1/50433/02-R ze dne 6. 
6. 2002 
adresa:  Jeseniova 19, Praha 3, 130 00 
IČO: 26594161 
zastoupená kým:  Mgr. Martinou Pojarovou 
bankovní spojení:  178071228/0300, ČSOB , a.s., Biskupcova 7, 130 00 Praha 3 
osoby oprávn ěné jednat ve v ěci smlouvy: ve v ěci smluvní a technické:  Mgr. Martina 
Pojarová 
osoba odpov ědná za projekt a pracovní za řazení:  Mgr. Martina Pojarová – ředitelka 
projektu 
 
Cíl projektu: 
Cílem projektu bylo podpořit realizaci možných změn, které by zvýšily bezpečnost dětí  a 
bezbariérovost dopravy na dolním Žižkově. 
 
 
Průběh projektu: 
RKC Nová Trojka byla v roce 2007 oslovena Pražskými matkami o.s. a o.s. Oživení 
s nabídkou pomoci s mapováním nebezpečných a bariérových míst v okolí centra, které 
se nachází na dolním Žižkově v místech bouřlivé výstavby, na hranici sídliště vzniklého 
asanací Žižkova a zóny nových bytových domů.  
 
Pražské matky prezentovaly koncem října 2007 projekt návštěvníkům a pracovníkům 
Nové Trojky, do konce roku 2007 byly připraveny mapy na zakreslení tras docházky do 
našeho centra a začátkem roku 2008 se uskutečnila mapovací akce mezi rodiči 
navštěvujícími Novou Trojku.   
 
K zadání „zakreslit obvyklé trasy docházky do centra a vyznačit nebezpečná místa“ jsme 
připojili výzvu k zakreslení míst bariérových, špatně přístupných s kočárky. 
Mapy byly rozdávány v průběhu programů a  vyplnilo je 33 rodičů. 
 
Mapování nepřijali rodiče dle očekávání. Často jsme se setkávali s nedůvěrou (K ničemu 
to nebude...) nebo s nezájmem. Vyplňování dotazníků občas vedlo ke společným diskusím 
nad určitým „sporným místem“.  
 
Po jednání s Hudební školou Hlavního města Prahy, která sídlí v bezprostřední blízkosti 
našeho centra, jsme rozšířili mapování o studenty zmíněné školy, což přineslo více než 
dvě stovky vyplněných map a další problémová místa.  
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. 
Naše mapování jsme v březnu 2008 připojili do kampaně Sítě mateřských center  „Město 
pro děti“. Účast v kampani vedla k další medializaci projektu a  ke vzniku podrobné 
obrazové dokumentace problémových míst. 
 
Koncem června 2008 jsme výsledky mapování předali zástupci Magistrátu Hl.m P. a 
zástupci odboru dopravy MČ Praha 3.   Zpracování map od Nové Trojky i od Hudební 
školy dostal do rukou architekt p. Regal a začala práce na dopravní studii, která měla 
navrhnout řešení situace na problematických místech a kterou zajišťovalo o.s. Pražské 
Matky. 
 
 V říjnu 2008 jsme uspořádali veřejné setkání nad první verzí studie. Od té doby se sešla 
pracovní skupina složená se zástupců magistrátu, městské části, Nové Trojky a Pražských 
matek s architektem Regalem ještě třikrát, probíhala diskuse nad možnými řešeními a 
dopracovávání studie. 
 
V listopadu 2008 jsme předali hotovou studii p. místostarostovi Matuškovi za účasti 
lokálních i celoplošných médií a tím zahájili další fázi projektu. 
 
V této fázi bychom rádi ve spolupráci s odborem dopravy MČ Praha 3 dohlíželi nad 
jednáními nad realizací úprav tří vybraných lokalit a na úpravu bariérových míst dle 
projektu.  
 
Harmonogram projektu: 
 
1. krok - Zahájení projektu  
Projekt byl v listopadu roku 2007 prezentován návštěvníkům centra v rámci programu Děti 
s sebou! – Rodičovské fórum, jednoduchý projektový záměr byl prezentován 
návštěvníkům i v písemné podobě (vývěska centra, mailing s pozvánkou). Prezentace se 
zúčastnily koordinátorky projektu Bezpečné cesty (Jára Johnová a Petra Lukešová). 
Navázána spolupráce s Hudební školou Hlavního města Prahy (snažíme se projekt rozšířit 
i tam). 
2. krok - Mapování   
Rodičům bylo rozdáno cca 50 ks dotazníků, vrátilo se 33 zcela či částečně vyplněných, 
sešly se i 4 e-mailové připomínky (popis nebezpečných míst, na které chtěli pisatelé 
upozornit). Projekt přihlášen do kampaně Sítě mateřských center „Město pro děti“. 
3. krok - Zpracování map 
Mapy zpracovávala jedna z pravidelných návštěvnic centra do podoby písemné zprávy  - 
výčtu zmiňovaných míst a popisu navržených řešení. 
4. krok – Fotodokumentace 
V květnu 2008 jsme nechali nafotit nejčastěji zmiňovaná místa, fotografie přesně ilustrují 
stav nebezpečných či bariérových míst.  
6. krok – Zpracovávání pr ůběžné zprávy  
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Průběžná zpráva s fotografiemi je zpracovávána 
a) pro projekt o.s. Oživení a Pražské matky, o.s. „Bezpečně do školy“ 
b) pro kampaň „Město pro děti“ 
c) pro návštěvníky Nové Trojky 
7. krok – Ustavení pracovní skupiny 
Pracovní skupina se scházela opakovaně v období červen až listopad 2008 k dopracování 
a připomínkování Dopravní studie. 
8. krok - Realizace dopravních opat ření na základ ě dopravní studie 
Dopravní studie byla v listopadu 2008 předána Magistrátu hl. města Prahy a zástupcům  
Městské části Praha 3.  
 
 
30.10.2007 – projekt prezentován  Pražskými matkami návštěvníkům a zaměstnancům 
centra Nová Trojka 
30.10. 2007 – dopis adresovaný starostce Mileně Kozumplíkové zahajující projekt 
(společně s Hudební školou Hl.M.P) 
12.11. 2007 – vytvořeny mapy 
leden – únor 2008 – Mapování v centru 
březen – duben 2008  - účast v kampani Sítě MC Město pro děti 
13.6. 2008. – nafocení nebezpečných míst 
29.6. 2008 – předání magistrátu a projektantovi 
červen 2008 -  podání projektu Besip 
8.10. 2008 – veřejné setkání nad projektem úprav 
28.11. 2008 -  předání Dopravní studie  zástupcům magistrátu a radnice 
    


