
Bezpečné cesty do školy



Mapy:
32 tříd

Dotazníky: 
550 dětí, 247 rodičů



Dotazníky



Dotazníky



Zakreslování cest a rizikových míst do mapy jednotlivými třídami



 
Evidence cest do společné mapy



 
Evidence cest do společné mapy



 
Evidence cest do společné mapy



Evidence rizikových míst do společné mapy



Evidence rizikových míst do společné mapy



Kontrola



Překreslení mapy načisto



Riziková místa - dotazníky



Riziková místa - mapa



A Družicová ulice před 
hřištěm
Nebezpečný přechod, auta 
jezdí rychle.  Není vidět přes 
přechod kvůli autům, která 
parkují v blízkosti přechodu. 
Dál kolem hřiště - v zimě tma, 
hodně křoví a málo osvětlení 
– strach.

C Křižovatka ulic 
Pod Cihelnou a 
Žukovského
Ráno zde jezdí hodně 
aut. Auta jezdí 
nepřehledně, couvají, 
otáčejí se.

D  Oblast před školou
Jezdí zde auta. Auta vs 
chodci. Před školu jezdí auta, 
která tam nemají, co dělat. 
Všeobecně velký provoz aut.

F Okolí zásobovacího 
vjezdu do Billy
Rychlé vyjíždění aut z Billy. 
Nebezpečná křižovatka, auta 
často jezdí na červenou. 
Strach na přechodu. Auta z 
parkoviště zatáčejí moc 
rychle.

J Zatáčka ulice Nová Šárka a 
stezka od autobusu
Auta v zatáčce jezdí moc 
rychle. Nebezpečné 
přecházení. Nepřehledné přes 
zaparkovaná auta. Není zde 
přechod.

M Křižovatka ulic Pod 
Cihelnou a Častavina
Problémová křižovatka, 
nevidíme přijíždějící auta. 
Chybí přechod pro chodce. 
Auta ze zatáčky vyjíždějí moc 
rychle.



Rychlé vyjíždění aut z 
Billy. Nebezpečná 
křižovatka, auta často 
jezdí na červenou. 
Strach na přechodu. 
Auta z parkoviště 
zatáčejí moc rychle.

F Okolí zásobovacího vjezdu do Billy (18 z 32)



D  Oblast před školou (17 z 32)

Jezdí zde auta. Auta 
vs chodci. Před školu 
jezdí auta, která tam 
nemají, co dělat. 
Všeobecně velký 
provoz aut.



Dotazníky



C Křižovatka ulic Pod Cihelnou a Žukovského (15 z 32)

Ráno zde jezdí hodně 
aut. Auta jezdí 
nepřehledně, couvají, 
otáčejí se.



A Družicová ulice před hřištěm (11 z 32)

Nebezpečný přechod, 
auta jezdí rychle.  
Není vidět přes 
přechod kvůli autům, 
která parkují v 
blízkosti přechodu. 
Dál kolem hřiště - v 
zimě tma, hodně křoví 
a málo osvětlení – 
strach.



Problémová 
křižovatka, nevidíme 
přijíždějící auta. Chybí 
přechod pro chodce. 
Auta ze zatáčky 
vyjíždějí moc rychle.

M Křižovatka ulic Pod Cihelnou a Častavina (8 z 32)



Auta v zatáčce jezdí 
moc rychle. 
Nebezpečné 
přecházení. 
Nepřehledné přes 
zaparkovaná auta. 
Není zde přechod.

J Zatáčka ulice Nová Šárka a stezka od autobusu (8 z 32)



Dotazníky



Děkujeme za pozornost!


