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Úvodní slovo paní ředitelky Mgr. Karin Marques (důvody setkání) a představení panelistů.

1. Ing. Květoslav Syrový
Bezpečné cesty do školy - program, který je každoročně řešen na MHMP, přihlásí se 3 školy,
každé je přidělen projektant → cílem je tvorba plánu mobility a edukace / systémová
komunikace směrem k rodičům. To jsou měkká opatření. Mezi tvrdá opatření patří úprava
infrastruktury. Jsou i jednoduchá řešení, která jsou možná realizovat ihned (vytrhnout keř,
který brání řádnému rozhledu u přechodu) nebo v řádu měsíců (umístění dopravní značky).

Průběh zpracování dopravní studie - dlouhý proces, který začíná vyhodnocením statistik,
vzniká analytická mapa, která zobrazuje situaci kolem školy (tudy chodí žáci, tady parkují
rodiče apod.), projektant následně tvoří návrhy (projednány s úřadem, policií ČR, správcem
komunikace, školou apod.).

Druhy opatření - bodové (přecházení, řešení křižovatky),  liniové (chodník, stezka), plošné
(zklidněná zóna), lze jednat i o změně trase linek MHD.

Smysl řešení
- usměrnění (regulace) dopravy - zúžené ulice, jednosměrky apod.
- znemožnění problematického chování
- nabídka alternativy (bezpečnější prostor, cítíme se bezpečněji)
- je potřeba zajistit také infrastrukturu ve školách (děti potřebují mít kam zaparkovat

své koloběžky apod.)

2. Karolína Klímová
- Školní ulice (projekt) - jeden z nástrojů ke zklidnění dopravní situace
- každá škola potřebuje individuální řešení, školní ulice je jeden z nástrojů, je to rychlý

nástroj (operativní dopravní značení) → zákaz vjezdu motorových vozidel do určitého
prostoru v okolí školy a v určitou krátkou dobu (od 7:30 do 8:00, resp. 30 minut před
začátkem vyučování)

- na základě tohoto pilotního projektu vznikl také implementační manuál (k dispozici na
webu ke stažení)

3. Blanka Klimešová
- Bezpečné cesty do škol - cíle programu:



- mimo jiné také zvýšení povědomí žáků a rodičů o souvislostech jejich
dopravního chování. Děti často popisují dopravní situaci odlišně, vnímají ji
jinak, než dospělí, bojí se např. chodit podchodem nebo okolo zeleně, která je
neupravená (- mají obavy z bezdomovců apod.).

- samotná úprava infrastruktury je jen jedna “noha”, tou druhou je osvěta a
motivace. Bez toho to nepůjde. Musí se pracovat s dětmi a rodiči -
nabídneme bezpečnou alternativu, ale také ji vysvětlit, proč je to dobré dělat.

Diskuze
Jaké můžeme identifikovat problémy kolem školy týkající se dopravy?

- chodník před školou (rodiče zde staví, vysazují děti)
- řidiči zastavují na chodníku, z druhé strany chodníku jsou keře, chodci mají velmi

úzký prostor, “otírají” se o keře
- při vystupování směrem na chodník se často otevřou dveře chodci přímo do cesty
- křižovatka před vchodem
- nedodržování zóny 30 km/h

Závěry:
Pan Pleva nafotí konkrétní místo problematického přechodu v ul. Solidarity a pošle Školské
radě.
Paní Bohatá pohlídá otevření žádosti na Bezpečné cesty do škol
Průběžně voláme Policii a nahlašujeme “neposlušné” řidiče, kteří parkují na chodníku.
Pokud bude možné zajistit dočasnou bariéru na chodník ve formě žulových kostek, nebo
papírové makety dětí apod.

Zapsal: Václav Fiala, zástupce ředitelky školy a zástupce Školské rady


