
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dokázal změnit projekt 

Pomozme dětem na vlastní nohy! 

a na co se zaměřit dál? 

 

 

 

Výstupy školního projektu pro 11 škol v Mladé Boleslavi 

 

2022 

 

„Když dnes město pomůže změnit dopravní a pohybové návyky dětí, změní zítra tyto děti město!“ 

 

  

Změní děti město? 

Změní město děti? 
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VŠE PODSTATNÉ NA JEDNÉ DVOUSTRÁNCE: 
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Zlepšit prostředí u škol především 

zklidněním motorové dopravy. 

Do 2,5 letého projektu Pomozme dětem na vlastní nohy! se zapojilo  

11 mladoboleslavských škol a 5950 jejich dětí. 

Projekt měl dvě části - analytickou a realizační: 

 V analytické části zkoumal a popsal: 

 objektivní zmapování ranní dopravní situace u škol  

a podílu Mama-Taxi na ranní dopravní špičce (publikováno 

v samostatném výstupu Cesta do školy1)), 

 subjektivní dopravní návyky dětí a překážky pro jejich 

samostatný pohyb po městě (elektronický dotazník pro rodiče 

mladších dětí a starší žáky - téměř 3000 respondentů). 

 

V realizační části se pokusil změnit dopravní návyky dětí a rodičů:  

 čtyřstupňovou motivační kampaní dětí, rodičů a pedagogů na 

všech školách, zakončenou meziškolní soutěží Do školy po 

svých,  

 investicí pro snazší a pohodlnější parkování kol a koloběžek 

na školách, 

 iniciací vzniku projektů dopravních opatření ke zklidnění 

motorové dopravy u jednotlivých škol. 

Dostat děti z rodičovských 

Mama-Taxi na vlastní nohy.  

 Hlavní cíle projektu byly dva: 
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU: 

 

ANALYTICKÁ ČÁST 

Dopravní průzkum Cesta do školy1)  zjistil: 

 Rodičovská Mama-Taxi vytvářejí 14 – 100 % ranní dopravní 

zátěže u škol. 

 Podílejí se na 1/3 ranní dopravní špičky ve městě. 

 Vytvářejí hluk, smog a pocit ohrožení. 

 U všech škol porušují dopravní předpisy před očima dětí. 

 U většiny škol nemají legální možnost vyložení dětí.  

 

Dotazníkové šetření ukázalo: 

 Pěšky se dopravuje do školy 38% dětí, 30% hromadnou dopravou a 29% autem. 

 Za poslední desetiletí stoupl podíl dětí přivážených Mama-Taxi z 24 na 29 %.  

 16% z dětí, přivážených autem, se veze z docházkové vzdálenosti pod 1,5 km.  

 Nejčastěji důvodem není vzdálenost, špatné spojení či nesamostatnost dítěte, ale že 

to rodiče „mají cestou“.  

 84% řidičů Mama-Taxi by využilo možnost vysadit děti na bezpečném místě dál od 

školy.  

 

 
ČTYŘI NEJČASTĚJI UVÁDĚNÉ PŘEKÁŽKY PRO SAMOSTATNÝ POHYB DĚTÍ: 

1. Pocit nebezpečí od lidí (bezdomovci, větší děti, alkohol, drogy, slovní agrese). 

2. Dopravní ruch (bezohlednost řidičů, nedodržování předpisů, nebezpečné přechody).  

3. Problémy MHD a linkové dopravy (špatná obslužnost některých lokalit a návaznost spojů, nutnost dlouhého 

čekání před školou).  

4. Nevhodné podmínky pro dětské cyklisty a koloběžkáře (nenavazující cyklostezky a problémy s parkováním kol  

a koloběžek ve školách). 

Podrobnější souhrn překážek a návrhů k jejich řešení najdete na str. 15. 

 

 

REALIZAČNÍ ČÁST 

Motivační kampaň zakončená meziškolní soutěží: 

V posledním dubnovém týdnu všichni žáci i pedagogové soutěžili o nejmenší 

podíl jízd ke škole autem. Soutěž měla viditelný efekt:   

 počet cest autem ke škole klesl v soutěžním týdnu u všech škol  

o 74-94 % (!), změnu u všech škol lze vidět na YouTube,  

 u všech škol vzrostl podíl pěšáků a cyklistů, ubylo i dětí 

cestujících hromadnou dopravou, 

 i v následujícím týdnu zůstal účinek kampaně patrný, před školy  

se vrátila maximálně 1/3 z dřívějšího počtu Mama-Taxi.  

 

 Dopravní opatření (DIO) ke zklidnění dopravy u škol a bezpečnému provozu Mama-Taxi: 

 navrhuje na zadání města odborný dopravní projektant.  

 Návrhy DIO5) pro jednotlivé lokality byly vypracovány na jaře 2022, schváleny a 

realizovány by měly být začátkem školního roku 2022/23.  

 

 
Zlepšení podmínek pro parkování kol a koloběžek na školách: 

 Na několika školách byly instalovány nové stojany na kola. 

 Zkušenost ukazuje, že pro rozvoj cyklodopravy dětí jsou důležité tři faktory: bezpečné a 

pohodlně dostupné stojany, osvěta a informovanost dětí a souvisle navazující cyklostezky či 

zklidněné zóny ke škole. 

ZÁVĚR: 

Promyšlená motivační kampaň dokázala krátkodobě výrazně změnit dopravní návyky dětí a rodičů i zklidnit 

motorovou dopravu u škol. Dlouhodobě může být motivace účinná pouze v synergii s dopravními opatřeními a 

zapojením městské policie.  

Důležitá je dlouhodobá snaha o systematické odstraňování čtyř největších barier pro samostatné aktivní cesty 

 dětí: pocitu nebezpečí od lidí, rizik dopravního ruchu, nedostatků hromadné dopravy a překážek pro cyklisty  

(jejich podrobnější shrnutí najdete na str. 15).  

https://youtu.be/Zz47O35Y77c
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  ANALYTICKÁ ČÁST odpovídá na otázky: 

    „Jaký je výchozí stav a co jsou překážky pro samostatné cesty dětí?“ 

 

Ranní situace před školami a v celém městě jsou většině obyvatel dobře známé: dopravní ruch, řidiči 

zastavující všude, kde to jde, bez ohledu na dopravní předpisy i na ostatní, nervozita, hluk, smog, 

chaos…  

Ve snaze změnit tyto situace a vytvořit pro děti bezpečnější a příjemnější prostředí, bylo nutné nejprve 

dobře zmapovat tento výchozí stav a odhalit důvody, proč rodiče a děti volí právě takové dopravní 

chování. Vlastní dopravní průzkum u všech 11 zapojených škol pomohl popsat a pochopit hlavní 

dopravní toky v okolí škol i nejčastější zastávky rodičovských Mama-Taxi. Dotazníkové šetření zase 

ukázalo, jak se do školy dopravují jednotlivé děti a co jim brání volit aktivnější a ohleduplnější způsoby 

dopravy. 

 

Dopravní průzkum Cesta do školy 1) 

detailně zmapoval ranní dopravní situace v okolí 11 mladoboleslavských škol a podíl 

rodičovských Mama-Taxi na ranní dopravní špičce. Proběhl v období X/20 – VI/21 a jeho 

výstup je publikován samostatně pod názvem Cesta do školy 1). Zde uvádíme jen stručný 

souhrn nejdůležitějších zjištění: 

 Rodičovská Mama-Taxi vytvářejí 14 – 100 % ranní dopravní zátěže u škol. 

 Podílejí se na 36 % ranní dopravní špičky ve městě. 

 U škol způsobují hluk, smog a pocit ohrožení pro ostatní. 

 U všech škol dochází k porušování dopravních předpisů před očima či za účasti dětí. 

 U většiny škol nemají legální možnost vyložení dětí. 

 

Dotazníkové šetření  
proběhlo na všech 11 zapojených školách (1. – 9. ZŠ + obě gymnázia). Rodiče žáků 1. 

stupně ZŠ byli školami požádáni, aby vyplnili on-line dotazník společně s dětmi doma, starší 

žáci (6.-9. ročník ZŠ) a studenti gymnázií vyplnili on-line dotazník ve škole. Dotazníky byly 

vyplněny v období II-IV 2022, před soutěžním týdnem ve školách. 

Osloveno bylo celkem 5950 respondentů (2514 rodičů a 3436 žáků a studentů), následující 

výstupy jsou formulovány z 2926 získaných odpovědí (781 od rodičů a 2145 od žáků a 

studentů, tj. s návratností 49%). Podobný rozsáhlý průzkum provedlo Ekocentrum Zahrada 

před 10 lety (Jedete v tom taky? 2)), takže u části odpovědí nabízíme i srovnání a předpokládaný trend. 

  Kromě dotazníků mohli rodiče i žáci upozorňovat na nebezpečná a nepříjemná místa ve městě na mapě 

Bezpečné cesty 3), kam bylo vloženo několik stovek komentovaných upozornění.  

SOUHRNNÉ VÝSTUPY Z DOTAZNÍKŮ: 
V této části shrnujeme výsledky ze všech lokalit a škol. Podrobnější údaje, vztahující se k jednotlivým školám, problémům a 

lokalitám, najdete v části PODROBNÉ ANALÝZY (od str. 18). 

A) Způsob dopravy do školy 

SHRNUTÍ:  

Více než třetina dětí chodí do školy pěšky, téměř třetinu vozí rodiče autem a třetina využívá 

hromadnou dopravu. Podíl cyklistů a koloběžkářů je stále velmi nízký (1,3%, chtělo by ale 18% dětí), 

nejvyšší je u žáků druhých a třetích tříd ZŠ. Více než čtvrtinu samostatných teenagerů přiváží 

rodičovské Mama-Taxi, každé šesté dítě (16%), přivážené autem, se veze z docházkové vzdálenosti 

pod 1,5 km. Na vzdálenost do 5 km (ideální pro kolo) preferuje většina dětí pasívnější hromadnou 

dopravu. Cestou ze školy se vozí autem o 10% míň dětí, než do školy a výrazně více dětí chodí pěšky, 

nad 5 km pak jezdí víc hromadnou dopravou. 

https://drive.google.com/file/d/1ykWqAZIJXi0TSRtFowKXIGm9KYde59Kq/view?usp=sharing
https://www.mb-eko.cz/zahrada/aktualita/jedete-v-tom-taky-vysledky-unikatniho-pruzkumu-jak-mladoboleslavske-deti-travi-vol
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni
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GRAF 1: Jak se děti nejčastěji dopravují do školy?  

 více než třetina dětí (38%)chodí do školy 

pěšky – stejně jako v roce 2012 (36%) 

 Počet Mama-Taxi stoupá: každé třetí dítě 

(29%) přiváží ke škole rodiče autem (2012: 24%) 

 Využití MHD je zhruba stejné, jako před 10 

lety (2012: 17%) 

 Pravidelných cyklistů a koloběžkářů je mezi 

dětmi stále velmi málo (2012: 2%) 

 

 

 

GRAFY 2 a 3: Způsob dopravy v závislosti na vzdálenosti od školy: 

  cesta DO školy

 

 11% dětí, které to mají do školy blíž, než 1,5 km (20minutová procházka), vozí rodiče autem. 

 Vzdálenost do 5 km je ideální pro použití kola, které je v tomto intervalu rychlejší než MHD a ve špičkách i než 

auto. Přesto mnohem víc dětí dává přednost pasivnější MHD. Prostor pro osvětu a zlepšení podmínek pro cyklisty 

na školách i pokračování v propojování městských cyklostezek. 

 

cesta ZE školy

 

 Pro všechny vzdálenosti klesl počet cest autem zhruba o 10% oproti cestě do školy. Dostatek času a složitější 

odpolední synchronizace s automobilovou cestou rodičů pomáhají rozvíjet samostatnost dětí. 

 Až do vzdálenosti 3 km roste ze školy podíl chůze na úkor cesty autem i MHD oproti cestám do školy. Pro delší 

trasy výrazně klesá podíl cest autem ve prospěch hromadné dopravy i chůze. 
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GRAF 4: Jak se způsob dopravy dětí mění s věkem?

 
 Zhruba stejně prvňáků a druháků jako chodí pěšky, vozí rodiče autem (přes 40%). Od třetí třídy roste 

samostatnost a dětí hojněji využívají hromadnou dopravu, další osvobození z Mama-Taxi nastává v páté třídě. Od 

druhého stupně klesá podíl pěšáků (zřejmě s přestupem na vzdálenější školy i s pubertální pohodlností).  

 I u samostatných teenagerů zůstává podíl dojíždějících autem více než čtvrtinový (oproti 20% v r. 2012), po 

dosažení osmnáctin ještě vzroste (pravděpodobně o začínající řidiče). 

 Podíl cyklistů a koloběžkářů je stále velmi nízký, paradoxně nejvyšší je u druháků a třeťáků, toužících po 

samostatnosti (možnost využít pro jejich motivaci). 

 

B) Samostatnost, kontakt s vrstevníky a nejčastější obavy dětí a rodičů 

SHRNUTÍ:  

Většinu dětí pouštějí rodiče do města samostatně od druhé až čtvrté třídy, výrazný rozdíl není pro 

pohyb pěšky, na kole či MHD. Nezanedbatelná část rodičů ale nedopřává svobodu pohybu dětem až 

do 12 let, čímž omezují rozvoj jejich samostatnosti, zkušenosti a sebejistoty. 

Čtyřlístek nejčastějších překážek pro samostatný pohyb dětí po městě:  

1. Pocit nebezpečí od lidí (bezdomovci, alkohol, drogy, slovní agrese). 

2. Dopravní ruch (bezohlednost řidičů, nedodržování předpisů, nebezpečné přechody).  

3. Problémy MHD a linkové dopravy (špatná obslužnost některých lokalit a návaznost spojů, 

nutnost dlouhého čekání před školou).  

4. Nevhodné podmínky pro dětské cyklisty a koloběžkáře (nenavazující cyklostezky a problémy 

s parkováním kol a koloběžek ve školách). 

Podrobnější shrnutí překážek a návrhů k jejich řešení najdete na str. 15. 

 

GRAF 5: Od kolik let nechají rodiče své děti za denního světla samostatně: 

 Většinu dětí pouští rodiče do ulic samotné od 7-10 let: v průměru trochu dříve pěšky, než na kole a v MHD.  

 Nezanedbatelný počet rodičů nedopřává dětem samostatnost pohybu až do 12 let, čímž je ochuzuje o zkušenosti 

ze samostatné dopravy po městě a snižuje jejich sebejistotu.  

chodit venku pěšky (do 

školy, na kroužky apod.) 
jezdit venku  

na kole 

cestovat dopravními 

prostředky (MHD) 
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GRAF 6: Jaké jsou největší překážky, aby se děti mohly samy pohybovat po městě a trávit 

samostatně a s kamarády víc času venku? 

 

GRAF 7: Jaké změny byste uvítali v bezprostředním okolí školy? 

 GRAF 6 shrnuje velký počet slovních odpovědí pouze od rodičů mladších žáků (781 respondentů). Pro přehlednost 

byly jednotlivé slovní odpovědi zařazeny do dodatečně (na základě odpovědí) vytvořených kategorií. Druhý GRAF 

7 shrnuje odpovědi od všech respondentů (2926). 

 Rodiče jednoznačně vnímají jako největší riziko pro své děti nebezpečí od lidí, označovaných jako „bezdomovci“, 

„agenturní zaměstnanci“, „nepřizpůsobiví“ apod., které spolu s obavou z návykových látek a lidí pod jejich vlivem 

(„alkoholici“, „feťáci“, „injekční stříkačky“ apod.) spontánně napsalo 46% všech rodičů!  

 Druhou největší obavou rodičů je dopravní ruch, který s často zdůrazňovanou bezohledností řidičů a porušováním 

pravidel i s nebezpečnými přechody a špatným parkováním aut spontánně uvedlo 28% všech rodičů. Jejich 

nejčastějšími požadavky jsou zklidnění dopravy, důslednější dohled na dodržování pravidel a bezpečnější 

přechody. 

 Často zmiňovaná je i špatná dostupnost hromadné dopravy – zejména výhrady ke kvalitě a spojům MHD a 

dostupnosti jejích informací.  

 Nutnost dlouhého ranního čekání před školami v souvislosti se špatnou návazností na linkové spoje z okolních 

obcí („myslí jenom na škodováky, ne na školní děti“) je opakující se stížnost rodičů dojíždějících dětí a častý důvod, 

proč je vozí do školy autem. 

 Druhým nejčastějším požadavkem na změnu v okolí škol po zklidnění dopravy je možnost bezpečného parkování 

kol a koloběžek na školách a lepší podmínky pro cyklisty obecně. 

Souhrn slovních odpovědí na tyto dvě otázky, vztahujících se k jednotlivým problémům, lokalitám a školám najdete 

v části PODROBNÉ ANALÝZY od str. 18.  

 

C) Mama-Taxi: proč a odkud vozí rodiče děti autem? 

SHRNUTÍ:  

Podíl dětí, přivážených Mama-Taxi za posledních 10 let stoupl z 24 na 29%, podobně jako množství 

aut v rodinách: 2 a více aut využívá 62% rodin (44% v roce 2012). Rodičovská Mama-Taxi vytvářejí  

14-100% ranní dopravní zátěže u škol a podílejí se 36% na ranní dopravní špičce ve městě. Každé 

šesté dítě (16%) přitom vozí míň, než 1,5 km. Čtvrtinu dětí vozí rodiče do školy denně (včetně 

samostatných teenagerů), hlavním důvodem přitom není vzdálenost, špatné dopravní spojení či 

nesamostatnost dítěte, ale že to rodiče „mají cestou“. Důležitý je fakt, že 84% řidičů Mama-Taxi by 

využilo možnost vysadit své děti na bezpečném místě dál od školy (toto číslo platí i pro rodiče malých 

dětí) - klíčové zjištění pro plánování K+R zastávek dál od školy. 
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GRAF 8: Jak daleko bydlí děti, které   

                jezdí do školy autem?  

 Více než čtvrtina (28%) dojíždí autem do 

3 km a téměř polovina do 5 km – 

z pohodlné vzdálenosti pro použití kola 

či MHD.  

 

 

GRAF 9: Jak často vozíte své dítě  

               do školy autem? 

 

 Polovina rodičů nevozí své děti do školy 

autem nikdy, zhruba čtvrtina naopak denně.  

 

GRAF 10: Pokud vozí rodiče děti do školy autem, proč volí tuto možnost? 

 

 Důležité zjištění: nejčastější důvod je „máme to cestou“, nikoliv vzdálenost, špatné spojení či nesamostatnost 

dítěte. Cílená osvěta rodičů a motivace dětí by tak mohla pomoci mnoha dětem na vlastní nohy i snížit počet aut u 

škol! 

 

GRAF 11: Počet rodin s 0, 1, 2, a více auty:  

 Počet rodin se dvěma a více auty za posledních 10 let  

stoupl o třetinu (ze 44% v r. 2012 na dnešních 62%). Počet 

rodin bez auta je dnes poloviční (3% oproti 6% v r. 2012) 

 Počet registrovaných aut v MB: 874 vozidel na 1000 

obyvatel, je výrazně vyšší, než celostátní průměr (573 aut 

na 1000 obyvatel). Zdroj: statistiky Ministerstva dopravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/RSV-%E2%80%93-pocet-registrovanych-vozidel-v%C2%A0obci
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GRAF 12:  Auto jako vyjádření společenského statusu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Srovnání dvou sousedních škol na Komenského náměstí naznačuje, že v MB zvyk vozit děti autem pravděpodobně 

souvisí s pocitem vyššího socioekonomického statusu: rodiče ze 2. ZŠ (škola s rozšířenou výukou jazyků) vozí děti 

autem zhruba 2x častěji, než jejich spolužáky ze sousední 1. ZŠ (škola se speciálními třídami), kteří cestují 2x 

častěji hromadnou dopravu, přestože to mají do školy dál! 

Ve městech západní Evropy lze pozorovat opačný trend, kde dopravou po městě bez auta vyjadřuje svůj příklon 

k udržitelné městské mobilitě stále více příslušníků střední třídy i celebrit.   

 

GRAF 13: Kolik řidičů Mama-Taxi by využilo možnost vyložit své děti v docházkové vzdálenosti od 

školy (100-300 m), odkud by dítě mohlo dojít bezpečnou cestou pěšky? 

 Poměrně překvapivé zjištění: naprostá většina 

rodičů (i dětí) by takovou možnost využila. 

 Ještě překvapivější je, že odpověď se téměř nemění 

s věkem dítěte (81% u prvňáků a druháků). 

 Klíčový graf pro návrhy dopravních opatření u škol: 

místa pro vyložení dětí (K+R, případně pro 

krátkodobé parkování do 5 minut) mohou být dál 

od školy a sníží tak počet aut zajíždějících ke škole! 

 

 

 

 

Podrobnější výstupy pro jednotlivé školy najdete v části PODROBNÉ ANALÝZY (od str. 18). 

 

  

Jak se nejčastěji dopravuješ do školy? Jak daleko bydlíš od školy? 
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REALIZAČNÍ ČÁST: CESTY KE ZMĚNĚ 

 

 

Proč něco měnit?  Hlavní důvody jsou dva: 

1. PROSTŘEDÍ A SITUACE PŘED ŠKOLAMI jsou 

neudržitelné: část rodičů ve snaze dovézt své děti 

co nejblíž ke vchodu do školy porušuje dopravní 

přepisy (zákaz vjezdu, zastavení na chodníku, 

v pruhu pro cyklisty, na přechodu pro chodce či 

vyhrazených stáních), často před očima či za účasti 

dětí (!). Zvyšují u škol dopravní ruch (provoz 

Mama-Taxi vytváří až 100% dopravní zátěže u 

škol), vytvářejí hluk, smog a pocit ohrožení pro ostatní. U většiny škol přitom nemají legální 

možnost své děti u školy vyložit. Prvním cílem je tedy zklidnění okolí školy a opatření, která 

omezí možnost porušování předpisů v okolí škol na minimum a zároveň nabídnou řidičům 

Mama-Taxi bezpečná a legální místa pro vysazování dětí. 

 

2. POHYBOVÉ NÁVYKY DĚTÍ: Dnešní děti trpí nedostatkem 

pravidelného pohybu (požadavek WHO 60 minut pohybu denně 

splňuje méně než 20% dětí! 4) ). Navíc děti, rozvážené po městě 

autem, si zakládají nezdravý pasivní dopravní návyk pro sebe 

(neznají jiné způsoby dopravy a jsou pohodlné) i pro město (v 

dospělosti budou pravděpodobně také preferovat auto a zvyšovat 

dopravní ruch). Druhým cílem projektu je motivovat co nejvíc 

dětí a jejich rodičů k návyku každodenního aktivního pohybu 

pěšky, na kole či koloběžce.   

 

 

Jak toho dosáhnout? 
Projekt se snaží již od svého počátku v roce 2019 synergicky využívat jak „měkkých opatření“: osvětu 

a motivaci lidí především prostřednictvím škol, tak „tvrdých opatření“, cílených na rozvoj cyklistické 

infrastruktury na školách a především na navržení a realizaci dopravních opatření u škol.  

Co všechno bylo dosud v rámci projektu realizováno a vytvořeno, zde popíšeme pouze krátkým 

výčtem s odkazy a několika obrázky. Hlavní pozornost věnujeme především dosaženému dopadu a 

možnostem jeho dalšího posilování v budoucnosti. 
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Motivační kampaň na školách 
Základem přímé motivace pro děti, rodiče a pedagogy 

byla čtyřstupňová kampaň, směřující k hlavnímu 

motivačnímu prvku – meziškolní soutěži: 

 

I. Školní koordinátoři projektu z řad pedagogů fungují na všech 

školách po celé trvání projektu. S nimi probíhala hlavní komunikace, 

oni mají všechny potřebné informace a koordinují průběh projektu 

na své škole. 

II. Informační schůzky pro pedagogy a provozní zaměstnance proběhly 

na všech zapojených školách v únoru a březnu 2022 (11x30 minut, 

Kolem na kole).  

III. Dílny pro vybrané zástupce všech tříd 2. stupně ZŠ (3 – 4 žáci 

z každé třídy) pomohly získat dobře informované a motivované děti 

ve všech třídách druhého stupně (březen – duben 2022, 18x2 

hodiny, Kolem na kole). Hlavní motivací pro starší děti je svoboda pohybu a nezávislost na rodičích, 

jakou zažívají holandské děti, dle průzkumů nejšťastnější děti na světě.   

IV. Motivace žáků 1. stupně ZŠ a jejich 

rodičů: informace zaslané e-mailem 

všem rodičům (II+IV 2022), tištěný 

informační leták A3 do každé rodiny 

(III/22), odkazující na webové 

stránky a další podpůrné aplikace 

projektu. Informace od učitelů na 

třídních schůzkách. Hlavní motivací 

pro mladší školáky je jejich 

samostatnost: „Dokážu to 

sám/sama!“.  

Motivace žáků na 2. stupni a 

studentů: všechny třídy absolvovaly 

úvodní motivační hodinu k projektu 

(většinou se svým třídním učitelem 

= cca 136x1 hodina) a vyplnily 

dotazník. 

V rámci projektu vznikly nebo byly využity i další podpůrné aplikace: 
 MB-eko.cz - webová stránka projektu pro rodiče, žáky i pedagogy s řadou praktických námětů a informací: 

https://www.mb-eko.cz/hlavni/obrazkovy-rozcestnik/skolni-projekt-pomozme-detem-na-vlastni-nohy  

 MBike - mapa bezpečných tras a problematických míst pro cesty městem na kole: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13-JRMkOyJe09fu-_6eJIkS8z1XA&usp=sharing  

 Do školy po svých – KUDY? – mapa doporučených zastávek Mama-Taxi dál od školy s vyznačením a popisem 

bezpečných pěších tras ke škole: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nWlMXJ5z7WOxo9L4b1D7x7LoIqG9LlJ-&usp=sharing 

 Bezpečné cesty – mapa pro vkládání nebezpečných míst (spravuje Synopt Tábor): 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni 

 Pomozme Kubovi a Terce – YouTube prezentace pro rodiče, pedagogy a mladší žáky, vysvětlující na příběhu 2 dětí 

smysl projektu i pravidla soutěže: https://youtu.be/HaAfuDgtL_o  

 Cesta do školy v Mladé Boleslavi – YouTube sestřih ukazující ranní dopravní realitu před 11 mladoboleslavskými 

školami: https://youtu.be/ohD1nlzQnjM  

 MB Do školy po svých 2022 – Youtube krátký sestřih, ukazující proměny ranní situace v soutěžním týdnu: 

https://youtu.be/Zz47O35Y77c   

 Plakáty do každé třídy (A3), plakáty do společných prostor školy (A2) a letáky pro rodiče dětí na 1. stupni ZŠ (A3). 

https://www.mb-eko.cz/hlavni/obrazkovy-rozcestnik/skolni-projekt-pomozme-detem-na-vlastni-nohy
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13-JRMkOyJe09fu-_6eJIkS8z1XA&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nWlMXJ5z7WOxo9L4b1D7x7LoIqG9LlJ-&usp=sharing
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni
https://youtu.be/HaAfuDgtL_o
https://youtu.be/ohD1nlzQnjM
https://youtu.be/Zz47O35Y77c
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Meziškolní soutěž Do školy po svých 

všech zapojených škol (25.-29.4.2022) byla hlavní 

motivací ke změně dopravních návyků pro děti i 

pedagogy. Účastnily se jí vždy celé školy (všichni 

žáci, všichni pedagogové i provozní zaměstnanci). 

Po celý týden si všichni do tabulky poctivě zaznamenávali, jakým 

způsobem se dopravili do školy. Cílem bylo mít co nejmíň cest 

autem, ostatní způsoby dopravy (pěšky, na kole či koloběžce i 

hromadnou dopravou) byly v rámci soutěže rovnocenné. Žáci 

prvních tříd neztráceli pro svou školu a třídu body, ani pokud sami 

alespoň vystoupili z auta a došli do školy bez doprovodu rodičů. 

Zbylé prvostupňové děti a starší žáci a studenti dojíždějící 

z okolních obcí mohli přijet autem, museli ale vystoupit mimo 

školní ulici a zbytek dojít pěšky, pokud nechtěli svou třídu 

připravit o body v soutěži.  

 

 

Průběh soutěže 

Efekt soutěže byl před školami očividný hned první 

den: rapidní pokles automobilové dopravy (u škol bez 

tranzitní dopravy téměř na nulu – viz např. dvojice obr. 

od 6. ZŠ, znatelný pokles byl i tam, kde převažuje 

tranzit, díky absenci Mama-Taxi). Řidiči Mama-Taxi, 

kteří ještě v pondělí přivezli děti ke škole (zapomněli na 

soutěž, nebo ji nebrali vážně), byli většinou osloveni 

městskou policií, asistenty města či dětskými školními 

hlídkami a dostali letáček, odkazující na vhodnější 

místa pro vykládání dětí u jejich školy. Další dny se 

Mama-Taxi před většinou škol objevovaly jen ojediněle 

(rodiče ignorující projekt, nebo dojíždějící na poslední 

chvíli). Rozdíl mezi všedními rány a soutěžním týdnem u všech škol je dobře vidět na krátkém 

videosestřihu: https://youtu.be/Zz47O35Y77c.  

 

 

  

Před některými školami dětské hlídky 

v doprovodu pedagoga nabízely řidičům 

Mama-Taxi vhodnější místa k vykládání dětí 

 

Účinek soutěže před 6. ZŠ: vlevo situace každé všední ráno, vpravo v soutěžním týdnu. 

https://youtu.be/Zz47O35Y77c
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Efekt motivace dětí i dospělých v soutěži přesněji ukazují následující 2 grafy: na horním je obvyklé 

rozložení způsobu dopravy dětí pro jednotlivé školy (údaje z dotazníků), dolní ukazuje, jak se děti 

dopravovaly do školy v soutěžním týdnu (údaje ze skórovacích tabulek soutěže).  

GRAF 14: Jak se děti běžně dopravují do školy? 

 

GRAF 15: Jak se děti dopravovaly do školy v soutěžním týdnu? 

 

 Modrá v GRAFU 15 znamená „Autem z nutnosti“ = menší děti (1.-5. roč.) a starší přespolní žáci, kteří přijeli autem, 

ale vystoupili dál od školy. 

 Počet cest autem ke škole (modrá v horním GRAFU 14 a fialová v GRAFU 15) klesl v soutěžním týdnu u všech škol o 

74 - 94% oproti běžným dnům! 

 S výjimkou 3. ZŠ poklesl i celkový podíl cest autem o 11 – 40% (včetně těch, kde děti vystoupily dál od školy). 

 U všech škol vzrostl podíl cest pěšky – nejvíc u těch, kde moc dětí pěšky dříve nechodilo (o 10 – 30%). 

 Motivace pomohla dostat na všech školách také víc dětí na kola a koloběžky – na nejúspěšnějších školách na nich 

dorazilo kolem 7% dětí. 

 Na všech školách ubylo dětí, cestujících hromadnou dopravou, přestože nepředstavovala bodovou ztrátu 

v soutěži. Jako by děti skutečně přijaly i motivaci „více se hýbat“, nejen „neztrácet body v soutěži cestami autem“. 

 Nečekaný efekt: výrazný pokles jindy dominantního tranzitu přes Komenského náměstí, způsobený zřejmě silným 

úbytkem dopravy před oběma gymnázii, odkud část aut v běžných dnech pokračuje přes Komenského nám.  

 Cenu v soutěži převzala 7. ZŠ. Přesto lze za vítěze označit všechny školy, protože se jim pouhou motivací (bez 

dopravních opatření) podařilo rapidně snížit počet aut, zajíždějících ke škole! 

 

Den poté 

Týdenní soutěž účinně motivovala děti i rodiče ke změně dopravních návyků. Co se ale stane, až 

soutěž skončí? Vrátí se všichni do svých pohodlných stereotypů? Následující týden po skončení 

soutěže (s absencí školních dětských hlídek i městské policie) ukázal částečný návrat Mama-Taxi před 

školy – během prvních dvou týdnů na max. 30% původního stavu (odhadovaný poměr, bez možnosti 

podrobné analýzy). To znamená, že motivace dětí nestála pouze na soutěži a pro mnoho dětí a rodičů 

přináší i dlouhodobější efekt. K jeho udržení či zvýšení bude ovšem třeba synergicky využít 

autem ke škole autem z nutnosti (ne ke škole) 
autobusem (linkovým i MHD)  vlakem 
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navrhovaná dopravní opatření u škol (viz Návrhy DIO – str. 15), spolu s opakovaným posilováním 

motivace dětí a rodičů ve škole a pravidelným dozorem městské policie na dodržování dopravních 

pravidel. 

 

Závěr z motivační kampaně na školách a z meziškolní soutěže: 

Čtyřstupňová dlouhodobější (3 měsíce) osvětová a motivační kampaň na školách v kombinaci se 

závěrečnou meziškolní soutěží se ukázala být velmi účinná pro (krátkodobou) změnu dopravních a 

pohybových návyků dětí i zklidnění dopravy u škol. Dosažený efekt byl nečekaný a zpětná vazba od 

pedagogů ze škol i od rodičů až na výjimky pozitivní. I při medializaci projektu na sociálních sítích 

zaznívaly v diskusích převážně pozitivní reakce, minoritně se objevovaly názory zpochybňující spíše 

dlouhodobý efekt projektu a soutěže, než jeho smysl. Vysloveně arogantní reakce se neobjevily. 

Celý projekt navíc otestoval způsoby komunikace se školami, pedagogy, žáky i rodiči, které je možné 

využít pro podobné osvětové projekty i v budoucnosti. Nezanedbatelnou výhodou je, že se do 

projektu zapojilo všech 9 městských základních škol (a 2 gymnázia), takže získaná zkušenost je 

využitelná na všech školách. 

Pro udržení dlouhodobého efektu bude nezbytná synergie dopravních opatření, minimalizujících 

provoz i nevhodné dopravní chování u škol, periodické posilování motivace dětí a rodičů (osvěta ve 

školách, letáčky pro rodiče) a pravidelný dozor městské policie. 

 

 

Zlepšení podmínek pro cyklisty na školách 
Nedostupnost či nevyhovující podmínky pro parkování kol, koloběžek, skateboardů apod. 

ve škole zmiňuje dlouhodobě jako překážku pro jejich používání k aktivní dopravě po 

městě 40% žáků.  Kolo či koloběžku využívá i přes zlepšující se městskou infrastrukturu 

jen málo přes 1% žáků, ale přes 18% uvádí, že by chtěli. V rámci projektu byla zapojeným školám 

nabídnuta metodická pomoc k optimalizaci systému parkování kol, aby byl pro žáky a studenty co 

nejpohodlnější. Na školách, které o to projevily zájem, byla z projektu dotována infrastruktura pro 

parkování kol (v celkové hodnotě přes 120 tis. Kč). Tuto pomoc nevyužily všechny školy, nové stojany, 

věšáky či přístřešky pro kola byly instalovány na 1., 4., 5 a 9. ZŠ, na osmiletém gymnáziu bylo 

financováno zastřešení klece pro kola.  

Největší podíl cyklistů běžně dosahují 4., 5., 8. a 9. ZŠ (max do 5% dětí), které mají také nejlepší 

zázemí pro parkování kol (přestože ne všechny mají ideální návaznost na cyklostezky v okolí školy). 

V rámci soutěžního týdne dokázaly 4. a 5. ZŠ motivovat kolem 7% žáků k pravidelným cestám na kole 

či koloběžce. 

Zkušenost ukázala, že pro rozvoj cyklodopravy dětí je důležitá synergie tří faktorů: dostatku 

bezpečných a vyhovujících stojanů na školách a jejich pohodlná „user-friendly“ dostupnost (bez 

nutnosti obcházet školu, žádat někoho o odemčení apod.) + osvěta a informovanost dětí, ideálně 

spolu s osobním příkladem pedagogů (mnoho dětí i na školách s kvalitním parkováním stále netuší, 

kde a jak mohou uložit své kolo či koloběžku). Třetím klíčovým faktorem je možnost bezpečně do 

školy dojet – tzn. návaznost na souvislé cyklostezky či zklidněné zóny v okolí školy. V obou rovinách - 

podmínky a motivace ve školách + bezpečné trasy do škol – zůstává stále velký prostor ke zlepšení. 
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Návrhy dopravně inženýrských opatření (DIO) u škol 
Dopravní průzkum Cesta do školy 

realizovaný v souvislosti s projektem 

zmapoval hlavní dopravní problémy u 

jednotlivých škol a formuloval potřeby dopravních 

opatření, které by tyto problémy pomohly odstranit. 

Vedení města proto objednalo zhotovení návrhu DIO 

pro jednotlivé školní lokality, které znemožní hrubé 

porušování dopravních pravidel, přesměrují řidiče 

Mama-Taxi do vhodnějších bezpečných lokalit 

v docházkové vzdálenosti od škol a přispějí 

k celkovému zklidnění okolí škol a jejich lepší dostupnosti aktivní dopravou (pěšky, na kole či 

koloběžce) pro žáky. Projekt DIO pracuje i s podněty z dotazníkového průzkumu na školách a v mapě 

Bezpečné cesty. Zpracovává ho Ing. Květoslav Syrový (specialista na zklidňování dopravy u škol) od 

února 2022, s očekávanými finálními výstupy do konce června 2022. Schválení a realizace navržených 

opatření bude zcela v gesci magistrátu města, přizváni k jednání by měli být i ředitelé dotčených škol. 

Dopravní opatření u škol by mohla začít fungovat od začátku nového školního roku.  

Vypracované návrhy dopravních opatření pro 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ZŠ si můžete prohlédnout zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-BPpsh5e7hbjgjJgzdg1A05zSEeWcet?usp=sharing  

 

CO DÁL? 
 Čtyřlístek problémů a návrhy řešení 

 

Velké množství získaných dat, podnětů i přímých zkušeností z více než 2,5 roků realizace projektu 

Pomozme dětem na vlastní nohy! pojmenovalo čtveřici klíčových problémů a příležitostí ke zlepšení: 

- SOCIÁLNÍ BEZPEČÍ 

„Pocit nebezpeční od lidí“ uvádí spontánně jako důvod, proč nepouštět samotné děti do 

města, 46% rodičů (!). Lidé bez domova, alkohol a drogy na ulicích, hlučné projevy, narážky 

a slovní agrese jsou v našem městě dlouhodobým jevem a znepříjemňují život nejen dětem, 

ale i dospělým. 

Většina rodičů i teenagerů volá především po větší přítomnosti policie v ulicích (pěšky nebo 

na kolech, nikoliv v autech) a vymáhání platného zákazu užívání alkoholu a drog na ulicích a 

pravidelného dozoru (např. kamerovým systémem) alespoň v nejkritičtějších lokalitách 

(jejich výčet uvádíme v části PODROBNÉ ANALÝZY na str. 20). Často zaznívá i volání po 

správcích parků a hřišť (s patřičnými pravomocemi a výcvikem komunikace), kde děti cítí 

také obavu ze šikany staršími dětmi (v okolí 7. a 8. ZŠ zmiňují i vlastní zkušenost s ní).  

Další návrhy řešení směřují k posílení pomoci potřebným (závislým na návykových látkách, 

lidem bez práce a bez domova apod.) a podpoře spolků a zařízení, jež tuto pomoc dokážou 

efektivně poskytovat (na ulici i v zázemí). A k regulaci podmínek fungování pracovních 

agentur ve městě, aby (nejen) zahraniční dělníci nemohli být ze dne na den propuštěni a 

nezůstali bez prostředků, práce či bydlení.  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-BPpsh5e7hbjgjJgzdg1A05zSEeWcet?usp=sharing
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- DOPRAVNÍ RUCH 

Zklidnění automobilové dopravy, zvýšený dohled nad dodržováním předpisů a bezpečnější 

přechody a podmínky pro chodce jsou nejčastěji zmiňovanými požadavky rodičů a 

teenagerů. Nejsilněji zaznívá požadavek na „zvýšený dohled na dodržování předpisů“ v 

reakci na kritizované „všeobecné nedodržování dopravních předpisů a divoké parkování“. 

Že je to splnitelný požadavek a nekonfliktní návrat k ukázněnosti a všeobecnému dodržování 

předpisů je reálný, ukázal i efekt soutěžního týdne, kdy se 100% řidičů Mama-Taxi u všech 

škol vzdalo navyklých nelegálních míst k vykládání dětí a bez protestů přijalo novou realitu 

dodržování pravidel. 

Kromě zavedení připravovaných dopravních opatření u škol, znemožňujících hrubé 

porušování pravidel, požadují rodiče a žáci bezpečnější přechody s vynuceným rozhledem i 

pro malé děti a větší přítomnost strážců zákona v ulicích.  

Nabízí se i možnost využít nově vytvářený systém chytrého řízení dopravy ve městě také pro 

umístění policejních kamer a rychlostních radarů, umožňujících řešení dopravně 

nejproblematičtějších míst. A prioritní ohled na chodce a cyklisty, jejich bezpečnost a 

návaznosti jejich tras při navrhování všech dopravních staveb. 

Pro průběžné mapování problematických míst ve městě by bylo vhodné též systematicky 

využívat sběr podnětů od občanů (např. mapu Bezpečné cesty, kam mohou přidávat a 

„lajkovat“ konkrétní problémy) a významné problémy skutečně řešit. 

 

- HROMADNÁ DOPRAVA 

MHD: Podle osobních zkušeností starších žáků (organizátoři projektu byli v osobním kontaktu 

se zástupci všech tříd) i připomínek rodičů trpí MHD řadou nedostatků: dostupnost 

informací o trasách spojů, jízdních řádech i podmínkách pro získání žákovských slev jsou na 

webu DPMB zcela nepřehledné (!), často je kritizováno i trasování jednotlivých linek a 

nedostupnost škol z některých lokalit (Bezděčín) a špatná návaznost na začátek a konec 

vyučování. Zástupci všech (!) tříd vznesli spontánně stížnost na nepříjemné chování řidičů 

MHD k dětem.  

Nezřídka rodiče zmiňovali možnost zlepšení hromadné dopravy pro děti formou školních 

autobusů, jaké jezdí k 5. a 6. ZŠ ze sídliště. 

LINKOVÉ SPOJE: Poměrně často zaznívají stížnosti na špatnou dostupnost města hromadnou 

dopravou z okolích obcí, ve spojitosti se školami hlavně ve špatné návaznosti na začátek a 

konec vyučování („spoje se řídí továrnou, na školy neberou ohled“). Děti pak musí buď přijet 

zbytečně brzy a dlouho čekat před školou za každého počasí (většina škol se pro žáky otevírá 

30, někde jen 15 minut před začátkem vyučování) – odtud zaznívá i početný požadavek na 

více laviček a stromů před školami. Nebo rodiče přizpůsobí načasování své cesty autem 

začátku výuky a přispějí tak k ranní špičce. Kromě zlepšení návaznosti spojů by tak mohly 

pomoci i školy časnějším otevřením pro dojíždějící děti (např. formou placeného klubu i pro 

starší děti). 

 

- PODMÍNKY PRO CYKLODOPRAVU 

Základní síť cyklostezek ve městě je hodnocena kladně, kritické připomínky směřují zejména 

k nedořešení návazností cyklostezek a kritických míst a úseků (souhrnně je zaznamenává 

mapa MBike). Cílem pro další období – v souvislosti s cyklodopravou do škol a vytváření 

zdravých dopravních návyků dětí – by mělo být bezpečné napojení škol na základní síť 

cyklostezek a zklidněné zóny (s 30 km/h) i další zlepšování podmínek pro parkování kol ve 

školách a motivace dětí.  

Rodiče a děti požadují také lepší napojení pro cyklisty z okolních obcí a zlepšení možností 

parkování kol i pro dospělé ve městě. Sdílená kola jsou hodnocena jako funkční a populární. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13-JRMkOyJe09fu-_6eJIkS8z1XA&usp=sharing
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Přesah projektu: Naděje pro město? 

Čtveřice zjištěných problémů je pravděpodobně jen viditelnou špičkou ledovce 

hlubšího trendu. Současné pojetí Mladé Boleslavi jako „města aut“ směřuje mnoho 

obyvatel do cyklu, který uvedené problémy spíš vytváří a prohlubuje:  

 

 Počet stálých obyvatel města stagnuje či klesá a přibývá lidí bez kořenů: agenturních dělníků a novousedlíků bez 

zapojení do společenského a kulturního života. Kvalita života ve městě se snižuje, střední třída se stěhuje z města, 

nabídka služeb a kultury stagnuje či klesá, pocit bezpečí v ulicích se zhoršuje… 

 

Mladá Boleslav má přitom dobrou výchozí pozici tento trend zvrátit: je rozlohou malá a kompaktní s 

dobrou dosažitelností většiny cílů pěšky, na kole či v dosahu MHD. S rozvíjející se sítí cyklostezek 

roste počet lidí, kteří preferují po městě kolo či koloběžku, systém sdílených kol je velmi populární. 

Naše město má potenciál stát se městem krátkých vzdáleností, kde lidé vyřídí většinu svých 

každodenních potřeb bez auta a ulice jsou bezpečné a oživené lidmi, ne auty. Pokud si město udělá 

z důsledného a dlouhodobého zlepšování podmínek pro chodce a cyklisty i MHD prioritu a přestane 

preferovat dopravu po městě auty*, dokáže s vhodnou motivací také změnit dopravní a pohybové 

návyky dnešních dětí a teenagerů, kteří během dvou desetiletí pomohou převrátit uvedený cyklus do 

opačné polohy: 

 

 

„Když dnes město pomůže změnit dopravní a pohybové návyky dětí, změní zítra tyto děti město!“ 

 

 

*: Bezplatné parkování pro návštěvníky i rezidenty je jedním z důvodů, proč máme v Mladé Boleslavi nejvyšší počet aut na 

1000 obyvatel (874): „Proč se zbavovat druhého či třetího auta v rodině nebo parkovat na vlastním pozemku, když nás to nic 

nestojí?“ 

V ulicích se necítíme bezpečně,  

je tu velký provoz a „nepříjemní lidé“ 

a MHD je nepoužitelná 

postavíme si domek někde  

na venkově a svůj byt ve městě 

pronajímáme nějakým cizím lidem 

 

jezdíme všude autem, město máme  

jako noclehárnu, nic nás tu nedrží  

 

do města každý den dojíždíme autem 

a vozíme děti do školy a na kroužky, 

které u nás na vesnici nejsou 

 

 


 


 

Pohybujeme se po městě hlavně 

pěšky, na kole nebo pohodlnou MHD, 

v ulicích trávíme víc času 

 

víc lidí se tu cítí bezpečně a užívá 

město i k životu, nejen na přespání 

na ulicích potkáváme míň aut  

a víc normálních lidí, než těch 

nepříjemných 

přibývá služeb i příjemných míst, 

město je atraktivní prostor k životu, 

není důvod odtud utíkat 
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PODROBNÉ ANALÝZY: 
      problémy, lokality a školy 

 

 

Srovnání škol 

 
Srovnání způsobů dopravy a vzdálenosti dojíždění žáků pro jednotlivé školy 

Následující 3 grafy nabízí řadu zajímavých srovnání: 
 Nejvíc dětí v docházkové vzdálenosti mají 7., 8. a 9. ZŠ (GRAF 17), což se reálně odráží i v podílu dětí, chodících pěšky 

(GRAF 16). Přesto mají spolu se 4. ZŠ zároveň největší podíl dětí, dojíždějících autem z docházkové vzdálenosti 

(GRAF 18), a tedy největší potenciál dostat je na vlastní nohy! 

 Kromě gymnázií (mnoho dětí dojíždí z daleka) jsou nejautomobilovějšími školami 2., 5. a 6. ZŠ (GRAF 16). Pro děti ze 

střední vzdálenosti (1,5 - 5 km) by byl nejvhodnější dopravní prostředek kolo, případně MHD (ze sídliště jezdí na 5. a 

6. ZŠ školní bus). 

 Velmi specifické podmínky má 1. ZŠ: přestože má největší podíl vzdálených dětí (53% přes 5 km – GRAF 17) a díky 

tomu i nejmenší podíl pěšáků (15% - GRAF 16), patří zároveň mezi školy s nejmenším podílem dětí přivážených 

autem (18% - GRAF 16) a nejvyšším podílem dětí, dojíždějících hromadnou dopravou (30 + 36 = 66% GRAF 16). Tato 

škola slouží jako důkaz, že i dojíždějící děti zvládají samostatně cestu hromadnou dopravou, pokud nemají 

pohodlnější možnost (limitující je zde pravděpodobně socioekonomický status rodin). 

 Podíl cyklistů a koloběžkářů je ze ZŠ nejvyšší na 4., 5., 8. a 9. ZŠ, což zřejmě odráží předchozí aktivitu těchto škol 

v zajištění pohodlného a bezpečného parkování kol a koloběžek a motivační osvětu dětí a může být příkladem i pro 

ostatní. 

GRAF 16: Jak se děti dopravují do školy na jednotlivých školách? 

GRAF 17: Jak daleko to mají děti do školy? 
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GRAF 18: Jak daleko to mají do školy ti, kdo dojíždějí autem? 

 

 

GRAF 19: Kolik řidičů Mama-Taxi by v jednotlivých školách využilo možnost vyložit své děti 

v docházkové vzdálenosti od školy (100-300 m), odkud by dítě mohlo dojít bezpečně pěšky? 

 

 Graf ukazuje ochotu rodičů vysazovat své děti dál od školy na všech školách. Rozdíly mezi školami souvisí 

pravděpodobně s komfortností stávajícího stavu: u 4. ZŠ (89%) a 8. ZŠ (89%) je zajíždění ke škole velmi nepohodlné, 

naopak u 5. ZŠ jsou podmínky celkem vyhovující. 

 

Výsledky soutěže Do školy po svých  
Kolik % lidí přijelo v soutěžním týdnu ke škole autem, vyjadřuje poslední sloupeček v tabulce (předposlední = celkový počet 

jízd za týden za celou školu). Rozdíl mezi vítěznou školou (7. ZŠ / 1,26% jízd autem ke škole) a těmi méně úspěšnými (7,30%) 

je sice znatelný, ale i ty se díky motivaci dětí dostaly vysoko nad běžný průměr (25 – 30%)! 
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Souhrn ze slovních odpovědí pro jednotlivé problémy a lokality 
Nejedná se všechny odpovědi, ale výběr těch, které se vztahují ke konkrétním místům nebo jasně popisují konkrétní problém. 

 

„Jaké překážky pro samostatné cesty dětí vnímají rodiče menších dětí?“ 

„Co by podle nich pomohlo k jejich odstranění?“ 

„A jaké změny v okolí škol by uvítali rodiče menších dětí i starší žáci?“ 

Pocit nebezpečí od lidí: 
Opakovaně jsou zmiňovány tyto lokality: Autobusové nádraží u Bondy, okolí střediska Naděje (okolí Štyrsovy ul.), zastávka BUS  pod hradem 

a cesta odtud ke 4. ZŠ, Výstaviště, okolí Kauflandu a Havlíčkova ul., Severní sídliště (Omega) kolem 9. ZŠ, park u minigolfu, Ptácká ulice, 

Komenského nám., Štěpánka, okolí WC na T.G.M., parčík u Viničné nedaleko Náměstí Republiky (vč. „nepořádek, výkaly“), v koutku pod 

přístřeškem před ISŠ Na Karmeli. 

Obavy ze šikany staršími dětmi a jejich skupinami opakovaně zmiňovány v okolí 7. a 8. ZŠ a na dětských hřištích v okolí! 

Bezohlednost řidičů, porušování předpisů, rychlost: 
- „Nedodržování předpisů na silnici v oblasti u Česany. Na přechodu za mostem přes Jizeru do Čejetic bývá pravidelně ježděno na 

červenou. Nelze spolehlivě bezpečně přejít." 

- „V ulici Viničná v úseku z kopce u náměstí Republiky až na Celno auta vůbec nerespektují povolenou rychlost ani přechody pro 

chodce, nebezpečně předjíždějí, jezdí středem vozovky - a to i autobusy - a nerespektují, že v opačném směru je možný vjezd 

dopravní obsluze.“ 

Nebezpečné přechody, špatné podmínky pro chodce a nevhodné parkování aut: 
- "Autobusová zastávka u bydliště (nad Debří) nemá bezpečný přístup (nutná chůze po krajnici cca 20m) - není zde vůbec přechod a je 

zde velký provoz a hlavně kopec dolů, takže špatná viditelnost při přecházení a ani bezpečný přechod směrem k obydlí."  

- "Bydlíme na Dubcích, máme tři děti ale ráno když vozí rodiče děti do školy a školky, ulice bezpečná není. Pokud by byla značka IZ 5a 

Obytná zóna umístěna mezi ulicemi Východní a Šámalova, bylo by to super, pokud tedy řidiči budou dodržovat rychlost. Značka 

umístěna, ale až na konci ulice což je zbytečné." 

- "Vyřešení křižovatky na Hejtmánce,  hlavně když každým dnem otevřou nový supermarket... to už pro pěší nebude vůbec 

bezpečný!!!  

- "Málo bezpečných přechodů pro chodce, cestou z letiště do školy." 

- „Uvítali bychom, aby přechod pro chodce přes Pražskou u Mileny Hažové byl osazen semaforem s tlačítkem pro chodce, zejména 

řidiči jedoucí na Bezděčín jedou často příliš rychle, na to, aby dítě mohlo přejít opravdu bezpečně."  

- "Hustá a nepřehledná doprava, hlavně kamiony v okolí školy (5. ZŠ) - ty nám opravdu vadí hodně a znepříjemňují prostředí a život."  

- „Nebezpečný přechod se semaforem přes Jičínskou ul. naproti koupališti (často chodec čeká několik intervalů na zelenou, přestože 

mačká tlačítko, krátký interval pro chodce a řidiči, odbočující z Dukelské do centra, kteří nepouštějí děti na zelenou.“ 

- „Přechody na ulici Jilemnického.“ 

- "Hustý provoz, nepřehlednost přechodů (parkuje se přímo u nich a na Jičínce kolikrát nic nevidíte)."  

- "Nevyřešený parkovací systém, kdy všechny ulice jsou obestavěné auty a děti mezi nimi nejsou vidět. U nás Palackého/Čechova ulice 

jsou agentury práce s arogantními zaměstnanci (otrokáři), kteří jsou zcela bezohlední i k dospělým. Parkují na chodníku, před  vraty 

okolních domů, na přechodech." 

- „Když prochází na zelenou, tak někteří řidiči jedou na červenou a pak dcera je vylekaná a panikaří. I semafory jsou krátce nastavené. 

Rychle naskočí červená a dcera se lekne, že jde na červenou a auta už jedou."  

- „Bezpečná cesta z bydliště do školy. Největší problém je přechod pro chodce mezi Podlázkami a Radoučem.“ 

- „Vylepšení dopravní situace hlavně na křižovatce Hejtmánka.“ 

- „Pěšky chodíme často společně, ale přechod pro chodce na Ptácké ulici u výtahu je nebezpečný - světla se rozsvěcí postupně, takže 

děti vidí vzdálenou zelenou, ale přes bližší přechod ještě často projede auto." 

Špatné dopravní spojení: 

MHD:  
- „Lepší MHD - dostupnost mezi vzdálenými okraji města. Z pastelky (ZUŠ) se dcera večer po houslích do Bezděčína dostane jen s námi 

autem. Do divadla a zpět se z Bezděčína večer také dostane jen autem.“ 

- „Z Ptácké ulice málo spojů MHD v ranních hodinách směrem od Podlázek a špatná dostupnost kolem  Kovošrotu do centra Boleslavi.“ 

- "Autobus cestou do školy a ze školy (4. ZŠ) staví pouze u Akumy nebo u Česany a poté musí jít dítě samo až ke škole u hlavní silnice. I 

když mám zajížďku, tak raději do školy a ze školy vozím vozidlem." 

- „Nedostatečné mhd spojení z Podolce i na Podolec z Bezděčína jede mhd v 7 hodin příjezd 7:12 děti čekají před školou na otevření 

víc jak 20min zpátky chybí spoje které by navazovali na konec vyučování pokud jede dítě z pod hradu prochází šílenou uličkou plnou 

bezdomovců a feťákú bojí se tam chodit.“ 

- "Nekoncepcni MHD rizena hlavne smenami Skodovky.“ 

- "Zvýšit množství spojů v časech a dnech, kdy je větší nápor - 1.9 a 30.6. kolem 9.hodiny například" 

- "Větší spolehlivost MHD, často autobusy mají zpoždění, či vůbec nejedou"  

- "Udělat bližší a plnohodnotnou zastávku autobusu - využít zastávku ""Radouč Park"" v obou směrech tak, aby zde stavěli stejné 

autobusy jako o zastávky dříve u Družstevníku. Autobusy mohou snadno využít dva kruhové objezdy, jen chtít to zavést. Na kraj i 

města (před školou, Obi, Albertem) vyrostlo několik dalších byt.domů, zaslouží si využít bližší zastávku, zvlášť když už stojí. Např.od 

Alberta k zastávce u Družstevníku je to min. poctivých 10minut svěží chůze..."  

- „Špatné propojení od kolejí směrem kamkoliv směrem Staré město....“ 
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- "Než bych jela v Mladé Boleslavi MHD, jsem tam rychleji pěšky. Spojení nenavazují."  

- "Největší problém je špatný jízdní řád, který je v platnosti od minulého roku. Autobusy jedou krátce po sobě a pak je dlouhá 

prodleva." 

- „MHD od doby covidu mívá velmi dlouhé intervaly mezi linkami a jsou špatně zkoordinovane (jedou 3 spoje ihned za sebou a potom  

půl hodiny nic).“ 

- "MHD má nedostačující frekvenci,myslím tím hlavně ráno cestu do školy,dítě odjede v 7 hodin a pak by muselo čekat za každého 

počasí 45 minut před školou!!!" 

- "Častější spoje MHD, návaznost na jiné linky." 

- "Bydlíme mimo MB, časy MHD jsou stavěné na  směny, většinou nevhodné pro školáka,  cesta ze zastávky Jičínská do školy není úplně 

bezpečná" 

- „Bezděčín nevyhovující časy mhd do nemocnice na 5:30 mi nic nejede.“ 

LINKOVÉ AUTOBUSY: 
- "Doprava z vesnic do MB naprosto neakceptuje ani tak zakladni vec jako je zacatek vyucovani vetsiny skol. Autobus dorazi k Bondy 

7:45, coz neumoznuje diteti vcas se presunout do skoly, i  kdyby nahodou “urvalo” kolo. Stejne tak zpet do vesnic. Vse se ridi jen a 

pouze smenami ve Skoda Auto." 

- „Hodiny odjezdu autobusu spod skoly jsou moc brzo po ukonceni vyuky (chybi autobusove spoje po ukonceni vyuky).“ 

Podmínky pro cyklisty: 
- "Ke škole (4. ZŠ) nevede žádná cyklistická stezka. Po ulici Ptacke,je to pro děti velmi nebezpečné.  Ráda by jezdila na kole  nebo 

koloběžce, ale není kudy.“ 

-  „Pevná a bezpečná cesta pro kolo, koloběžku z obce Valy - Plazy do MB neexistuje." 

- „Nedostatek bezpecnych cyklostras ke skolam, nejen ve mestech, ale i do okolnich casti města.“ 

- "Rozšíření sítě cyklostezek, jejich lepší návaznost, oddělení cyklostezek od chodníků" 

- „Příliš hustá doprava a příliš málo bezpečných pruhů pro cyklisty – např. pruh pro cyklisty na Ptácké ulici nepovažujeme za 

bezpečný.“ 

- "Vybudování bezpečného koridoru Valy-Plazy a centrum MB - tedy napojení na již vybudované cyklostezky. Dále ve městě např. u 

obchodních domů kóje ale opravdu klec, aby mi nemohl někdo odmontovat světlo, sedlo. pro vlastní kolo a pak třeba abych mohla  

pokračovat busem do ostatních částí města." 

- „Pro cyklisty jsou velmi omezující jednosměrné ulice. V cizině toto pro cyklisty neni.“ 

- "Propojené trasy, vysoke obrubníky a nájezdy. Koloběžka nenajde na prudké nájezdy a zadrhne se, což může být pro dítě 

nebezpečné. (má nižší plochu nad zemí)" 

- "Možná lepší propojenost cyklostezek, v části města na Rozvoji vedou cyklostezky tak trochu odnikud nikam." 

- „Lepší návaznost cyklostezek po městě. Např. Havlíčkova ulice(kaufland)-centrum.“ 

- „Cyklostezky do blízkých obcí.“ 

- „Několikacentimetrové schody na cyklopřechodech a cyklostezce proráží duše...“ 

- "Napadá mě jen údržba chodníků a cyklostezek v zimě, dostupnost a návaznost cyklostezek a lenost lidí" 

- "Stojany na jízdní kola u obchodů, úřadů apod., bezpečnější křižovatky, které myslí na chodce a kolaře"  

- "Před 2. ZŠ není stojánek na kola, dcera nemá sílu na to, aby kolo táhla hlavním vchodem do školy a poté na dvůr (dvoje schody)." 

- "Na Bezdečíně např. sdílená kola nejsou, přesto že na kole je MB v dojezdové vzdálenosti OK.Je to škoda."  

 

Mnoho dalších podnětů ke konkrétním lokalitám bylo vloženo do mapy Bezpečné cesty: 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni  

 

Souhrn ze slovních odpovědí pro jednotlivé školy 

„Jaké překážky pro samostatné cesty dětí vnímají rodiče menších dětí?“ 

„A jaké změny v okolí škol by uvítali rodiče menších dětí i starší žáci?“ 

1ZŠ 
Shrnutí největších problémů: dopravní ruch na náměstí. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 67x ! 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 43x. 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 38x. 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 37x. 

- Lavičky před školou 37x. 

- Lepší dostupnost MHD 35x. 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 
- "Na Komenského náměstí jsou na lavičkách bezdomovci a feťáci! U Army shopu naproti poště sedí feťák se zkrvaveným obličejem 

každý den. Paní z Army shopu, již několikrát volala policii, ale nikdo s tím nic nedělá!"  

- sociálně slabí, opilci, feťáci a vandalové" 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni
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- Problémový žáci školy 

- "nedodržování povolené rychlosti 

2ZŠ 
Shrnutí největších problémů: dopravní ruch na náměstí, parkování kol a koloběžek, nepříjemní lidé. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 174x! 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 137x!  

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 112x. 

- Lavičky před školou 106x. 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 70x. 

- Lepší dostupnost MHD 68x. 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí: 
- "Cesta pěšky od 2.ZŠ (1.stupeň) do Bondy centra (bus nádraží) - velký provoz, prostředí bus nádraží - vzbuzuje neklid a nebezpečí" 

- "Čejetický les," 

- "Jako největší překážku a problém bezpečnosti pro děti vidím velké množství různých podivných bezdomovců, individuí a feťáků,  

kteří se mnohdy chovají jako naprostí blázní a napadají a otravují kolemjdoucí i děti. A paradoxně největší jejich koncentrace je v 

centru města. To vidím jako obrovský problém Ml. Boleslavi. Jinak mi Ml. Boleslav připadá jako relativně bezpečné město."  

- "Bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost. MB je plná agenturnich pracovníků bez zázemí, narkomanů, bezdomovců a klientů 

psychiatrické nemocnice na vycházce nebo na útěku." 

- "Největší riziko si myslím je, že po městě se pohybují drogově závisly lidé, v parcích se povalují injekční stříkačky. Může s e i stát, že 

mohou napadnout i děti aby je okradli a sehnali si tím peníze na drogy. I když kriminální činnost můžou páchat i jiňí lidé co cht ějí 

dětem ublížit. Pro děti není bezpečné místo v dnešní době nikde" 

- "nemáme s tím problém, někdy by neškodilo mít ve městě méně zjevných konzumentů alkoholu a neakoholových drog za bílého 

dne" 

- "Podivné osoby v okolí školy a Ptácké ulice  

- "Sedící bezdomovci na lavičkách, popíjející alkohol.“ 

- "V případě teplých dnů dcera pravidelně chodí na Štěpánku, bohužel cestu nevnímá jako bezpečnou ze strany některých osob, 

které potkává (průchod kolem cukrárny dolů na Štěpánku popř. jde-li ve 13.00, kdy je méně lidí v samotném lesoparku.)" 

- Dcera se bojí některých bezdomovců, kteří chodí po městě a pořvávají (speciálně malá bezdomovkyně slovenské národnosti)" 

- "výskyt bezdomovců např. v parku Na Výstavišti, v koutě pod přístřeškem naproti SŠ Na Karmeli,  

Bezohlednost řidičů, porušování předpisů, rychlost: 
- nedodržování předpisů na silnici v oblasti u Česany. Na přechodu za mostem přes Jizeru do Čejetic bývá pravidelně ježděno na 

červenou. Nelze spolehlivě bezpečně přejít." 

- "Doprava, nebezpečné chování řidičů (i v obytných zónách, nedávání přednosti na přechodech, jízda na červenou...)."   

- "Velký provoz a bezohlednost některých řidičů.  

Nebezpečné přechody, špatné parkování aut + Špatné dopravní spojení, vzdálenost: 
- "Autobusová zastávka u bydliště (nad Debří) nemá bezpečný přístup (nutná chůze po krajnici cca 20m) - není zde vůbec přechod a 

je zde velký provoz a hlavně kopec dolů, takže špatná viditelnost při přecházení a ani bezpečný přechod směrem k obydlí." 

- semafory - křižovatka Jaselská, Havlíčkova a na hlavní - nám. Míru." 

- Lepší MHD - dostupnost mezi vzdálenými okraji města. Z pastelky (ZUŠ) se dcera večer po houslích do Bezděčína dostane jen s 

námi autem. Do divadla a zpět se z Bezděčína večer také dostane jen autem. 

3. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: velký provoz před školou, parkování kol a koloběžek. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 152x! 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 98x. 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 97x!  

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 78x. 

- Lavičky před školou 61x. 

- Lepší dostupnost MHD 53x. 

- „Školní spoj“ 

- „Podchody či nadchody by bezbečnosti pomohly. Také delší interval na přechodech pro chodce a samozřejmě svozové autobusy by 

měli výsledný efekt pro bezpečnost dětí i snížení dopravy." 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí: 
- "cizinci, posedávající po lavičkách, popíjející. či pod vlivem jiných látek - např. oblast Výstaviště, někdy i mládež na sídlišti" 
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- "Drogově závislí , bezdomovci, starší deti  10let a vic" 

- Je zde ubytovaných mnoho cizinců, kteří velice často během dne popíjejí alkohol před místní prodejnou žabka u soudu, PČR ani 

asistenty bezpečnosti města,jsou zde vidět velice velice málo. V jediném malém zeleném parku, který je vzadní části domů u 

parkoviště, se povalují prázdné lahve od alkoholu, injekční stříkačky, všemožný ostatní bordel a  v neposlední řadě opilí 

bezdomovci spící na lavičkách." 

- "Pochybná individua (kriminalita), mnoho automobilů, málo strážníků městské policie, věk dítěte.....od deseti let možná, v bl ízkosti 

bytu nejsou dostupná žádná dětská hřiště,teprve se bude budovat."  

Rizika: dopravní ruch: 
- "Bezpečnost nejen cestou do školy či obchodu není jen při přecházení komunikace při rušném provozu, ale je to i o bezbečnosti u 

domu. U nás máme tu zkušennost, že tu loni srazili dítě na kole a jelo jen na parkovišti před domem, kde by měla být zvýšená 

opatrnost. Bohužel jsou řidiči bezohledný, ale prsty v dodržování v tom má i policie. V místě kde bydlíme smí jezdit vozidla pouze 

do dvou tun. Nejen, že tu jezdí vesele kamióny a policie to neřeší, ale i sama policie je tu nechává parkovat a omezpvat tak 

bezpečnost." 

- "Velký provoz, bezohlední řidiči, zaparkovaná auta u přechodů, která brání výhledu při přecházení"  

- "Velmi rušný provoz na silnici, vysoká rychlost aut, řídiči nedodržují signály na semaforu"  

Špatné dopravní spojení, vzdálenost: 
- Preplnene ranni autobusy i odpoledni autobusy PID. 

- Z Ptácké ulice málo spojů MHD v ranních hodinách směrem od Podlázek a špatná dostupnost kolem Kovošrotu do centra Boleslavi.   

Jiné: 
- "Nikde blízko domů, nemáme žádné dětské hřiště, nejbližší hřiště je přes velkou frekventovanou hlavní silnici.  Bydlíme v centru, 

kde se pohybuje celkem hodně ,, zvláštních,, lidí. 

4. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: nepříjemní lidé v okolí školy (kolem střediska Naděje a u mostu přes 

Klenici), špatné dopravní spojení (opakovaně: z Bezděčína),  návaznost na cyklostezky a parkování kol 

a koloběžek ve škole. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 60x 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 57x!  

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 34x. 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 31x. 

- Lepší dostupnost MHD 28x. 

- Lavičky před školou 24x. 

- Zajistit dozor na nepříjemné osoby 10x 

- Víc stromů 12x 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí: 
- „Naděje a pochybné lidi kolem ní“ 

- „Bezpečnost okolí atmosu pochybné lidi kolem Naděje“ 

- „Druhá strana cesty do školy je kolem centra Naděje a jeho momentálně ""hnusného"" okolí.“ 

- „Velký provoz a různý individua hlavně kolem Střediska Naděje. Nekdy žalostný pohled“ 

- „Velké množství bezdomovců a nepřizpůsobivých občanů v oblasti 4. ZŠ“ 

- "Zastávka pod hradem děs, buď bezdomovci nebo ochlastove. Dnes dopoledne v půl desáté , pět čehosi s vínem se tak válí po 

mostě pak tam puste děti ať jedou autobusem do města sami. I mě se tam nešlo zrovna příjemně"  

Rizika: dopravní ruch: 
- "Bydlíme na Dubcích, máme tři děti ale ráno když vozí rodiče děti do školy a školky, ulice bezpečná není. Pokud by byla značka IZ 

5a Obytná zóna umístěna mezi ulicemi Východní a Šámalova, bylo by to super, pokud tedy řidiči budou dodržovat rychlost. Značka 

umístěna, ale až na konci ulice což je zbytečné." 

- "Velká doprava, mnoho lidí jezdí po městě nepřiměřenou rychlostí,  ,,chodec je v MB brán jako otravující prvek v sil. provozu, který 

zdržuje....,,  ,,ráno je o život chodit v MB pěšky, všichni pospíchají do práce ,," 

- "Vyřešení křižovatky na Hejtmánce,  hlavně když každým dnem otevřou nový supermarket... to už pro pěší nebude vůbec 

bezpečný!!!  

- "Málo  bezpečných přechodů pro chodce, cestou z letiště  do školy." 

- Uvítali bychom, aby přechod pro chodce přes Pražskou u Mileny Hažové byl osazen semaforem s tlačítkem pro chodce, zejména 

řidiči jedoucí na Bezděčín jedou často příliš rychle, na to, aby dítě mohlo přejít opravdu bezpečně."  

Podmínky pro cyklisty: 
- "Ke škole nevede žádná cyklistická stezka. Po ulici Ptacke,je to pro děti velmi nebezpečné.  Ráda by jezdila na kole nebo koloběžce, 

ale není kudy. Venku potkává hodně bezdomovců,opilych cizinců  a drogově závislých lidí, kterise pohybuji snad ve všech parcích a 

dětských hřišť" 
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- „Velmi málo cyklostezek ve městě. Dnes je dostavěna Billa na Dubcich, po otevření zde bude větší frekvence aut. Je potřeba 

vystavět retardery v ulici Mileny Hazove." 

Špatné dopravní spojení, vzdálenost: 
- "Autobus cestou do školy a ze školy staví pouze u Akumy nebo u Česany a poté musí jít dítě samo až ke škole u hlavní silnice. I když 

mám zajížďku, tak raději do školy a ze školy vozím vozidlem." 

- Nedostatečné mhd spojení z Podolce i na Podolec z Bezděčína jede mhd v 7 hodin příjezd 7:12 děti čekají před školou na otevření 

víc jak 20min zpátky chybí spoje které by navazovali na konec vyučování pokud jede dítě z pod hradu prochází šílenou uličkou 

plnou bezdomovců a feťákú bojí se tam chodit. 

- "Špatná obslužnost MHD.  

5. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: dopravní ruch, hlavně kamionová doprava před školou, nebezpečný 

přechod se semaforem přes Jičínskou ul. naproti koupališti (často chodec čeká několik intervalů na 

zelenou, přestože mačká tlačítko, krátký interval pro chodce a řidiči, odbočující z Dukelské do centra, 

kteří nepouštějí děti na zelenou), nepropojenost cyklostezek ke škole. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 154x! 

- Lepší dostupnost MHD 78x. 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 70x. 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 66x. 

- Lavičky před školou 64x. 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 59x 

- Zajistit dozor na nepříjemné osoby 10x 

- Víc stromů 24x 

- „Školní spoj“ 

- Prodloužit interval na semaforu na přechodu pro chodce na ul. Jičínská  

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí + Alkohol, drogy, stříkačky 
- 2. Chápu, že situace v Mladé Bolesalvi je skladbou obyvatel specifická a město při udržování bezpečnosti často naráží na legislativní 

omezení, situace je ale skutečně neuspokojivá a samostaný pohyb dětí po městě to z mého pohledu dost limituje. Chci, aby děti 

chodili převážně pěšky, každá hodina pohybu je dobrá, ale mrzí mne, že tak krásné prostory, jako například Výstaviště,  pěkně  

zrekonstruované, jsou - obzvláště v teplých měsících - obložena špalíry často polonahých a zanedbaných lidí s lahvemi alkoholu 

okolo - tímto místem moje děti docházejí denně do školy, na tréninky. I další místa, kterými pravidelně děti chodí - keře u WC na 

T.G. Masaryka, městká zeleň ve VIničné v úseku nám. Republiky - jsou znečištěna oblečením, taškami s jídlem, lidskými výkaly atd., 

občas i veřejně kálejícími osobami, obzvlášť v létě nás trápí nočním hluk na lavičkách v městké zeleni ve Viničné u parkovišt ě. 

Uvítala jsem SOS hlásky, daleko raději bych ale viděla -  obzvláště na Výstavišti a Štěpánce, kde se děti i já často pohybujeme - 

policejní hlídky, pěší nebo koňmo, které by dohlížely na bezpečnost. Často jsem verbálně obtěžována, když si jdu zaběhat a večer 

vidím na dětském hřišti psy a opilé a znečištěné osoby lehat na dětských atrakcích -  když zavolám městkou policiii, než přijede, 

přesunou se jinam a zase se vrátí. Pravidelné hlídky jsou nutností. Po svých zkušennostech mám obavy děti samotné na Štépánku  

pouštět. V Praze v místě mého přechozího bydliště zavedení hlídek v přilehlých parcích výrazně zlepšilo situaci, s daleko menšími 

obavami jsem chodila večer běhat v parcích na Žižkově  než teď v Boleslavi,  nesetkala jsem se za 12 let s obtěžováním - vzhledem k 

pověsti této pražské čtvrti z toho Boleslav nevychází zrovna dobře. 

- Bezdomovci / party lidí s alkoholem v parcích a v okolí některých dětských hřišť.  

- Pochybné existence Na Výstavišti. 

- Některé lokality v Mladé Boleslavi nám nepřipadají jako bezpečně místo pro děti a jejich zábavu. Máme na mysli zejména okolí 

Bondy centra a Kauflandu. 

- "Strach o děti- osoby pod vlivem alkoholu, neprizpusobivi občané. 

- Také není venku bezpečno z pohledu násilí, které se často vyskytuje mezi vrstevníky či různými skupinkami, které šikanují slabší." 

- "Strach z cizích ""tlup"" teenagerů" 

- "Brutalita mladistvých, málo policistů ve městě." 

Rizika: dopravní ruch + Bezohlednost řidičů, porušování předpisů, rychlost + Nebezpečné přechody, 

špatné parkování aut 
- "1. Zklidnění automobilové dopravy a větší dohled nad dodržováním předpisů -  v ulici Viničná v úseku z kopce u náměstí Republiky 

až na Celno auta vůbec nerespektují povolenou rychlost ani přechody pro chodce, nebezpečně předjíždějí,  jezdí středem vozovky - 

a to i autobusy - a nerespektují, že v opačném směru je možný vjezd dopravní obsluze. Svým dětem bych umožnila samostatný 

pohyb po městě dříve, prospělo by to jejich rozvoji, ale takhle se je bojím pustit i do lesoparku Štěpánka, který máme pár minut od 

místa bydliště, právě proto, že musejí přecházet tuto nebezpečnou komunikaci. Hlídané přechody u škol jsou fajn, ale děti tak 

trochu 'ukolébají' a střet s realitou na ostatních přechodech je pak těžký - bylo by dobře posílit dohled nad dodržováním rychlosti. 

- "Hustá a nepřehledná doprava, hlavně kamiony v okolí školy - ty nám opravdu vadí hodně a znepříjemňují prostředí a život." 

- "Málo policie v ulicích, málo kamer u přechodů, aby řidiči nejezdili na červenou"  
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- "My bydlíme v Dolních Stakorach, problem po vesnici nemáme, jen s křižovatkou na jičínské ulici, když má syn přejít na mhd zpět 

do stakor, to se ho bojíme pouštět, uvítala bych dozor u této křižovatky v odpoledních hodinách. Ráno jezdí vždy autobusem a to 

vystupuje u parku a před školou je přechod bezpečný, ale odpoledne je to horší proto pro něj a jeho kamarády jezdíme autem, 

bereme vždy více dětí, abychom tam nejezdili všichni." 

- "Není bezpečno v ulicích, na ulicích cizinci, přechod na Jičínku nebezpečný ,auta tam jezdí rychle"  

- "Obrovský provoz aut, která jezdí z několika směrů, děti neznají dopravní předpisy a těžko se orientují v jejich pohybu - nedokáží 

určit, které auto kam smí a nebo nesmí jet, odkud může vyjet atd. Více proudové silnice také velmi znesnadňují orientaci.  

- Přechody na ulici Jilemnického 

- "Ráno všude parkují auta- chodníky, uprostřed silnice, blokují dopravu, brání přehlednosti u přechodů."  

- "Velký dopravní provoz, nebezpečné křižovatky, nedodržování povolené rychlosti a předpisů ze strany řidičů.  

- Hustý provoz, jízda na červenou ( i MHD)!" 

Špatné dopravní spojení, vzdálenost 
- Nízká návaznost a frekvence MHD spojů." 

Podmínky pro cyklisty 
-  Kvituji budování cyklostezek" 

- "Především výrazně omezený veřejný prostor, dokončení a propojenost cyklostezek  

6. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: dopravní ruch před školou a nebezpečné přecházení, nepříjemní lidé, 

parkování kol a koloběžek ve škole. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 192x! 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 143x!  

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 117x 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 87x. 

- Lepší dostupnost MHD 82x. 

- Lavičky před školou 69x. 

- Víc stromů 25x 

- Zamezení najíždějí na chodník (např zábradlí)" 

- Lepší parkoviště před školou. 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí + Alkohol, drogy, stříkačky 
-  výskyt opilých lidí okolo hospod" 

- "Mám strach jít sama pěšky po MB,natož tam posílat samotné děti. Chodím často běhat a to co potkám po ulicích za divné lidi, jak 

ráno, odpoledne a i večer, tak mám o své děti strach!!!" 

- Dále se mi nelíbí chování jiných žáků před školou. Je to samé sprosté slovo a pak se to učí bohužel i ti menší, lítají před školou a 

nedávají pozor zda něco jede.Vychazeni děti ze školní budovy je dost neohledupne nejvíc na ty menší zacky. Tohle bych asi trochu 

zlepšila" 

- "Množství cizinců, ubytoven,heren." 

- " Park a autobusová zastávka Na výstavišti - problematická oblast. Zvýšený počet bezdomovců, drogové závislých a opilych lidi."  

- "Pohyb občanů hlavně mužů ze sociálně slabších skupin a nepřizpůsobivý občané, kteří se evidentně schovají a vypadají podivně  a 

velký provoz v Mladé Boleslavi. Vzhledem k situaci a v tuto chvíli rozhodně nemyslím utečence z UK, myslím dlouhodobý problém v 

MB s nepřizpůsobivými občany. Je zde velká firma a vzhledem k tomu je zde velký nápor různorodých lidí. Myslím, že policie by  

měla mít více pravomocí a to o mnoho. Situace není a nebude jednoduchá. Ja jako rodič neustále své dítě poučuji, jak se chovat, 

aby bylo v co největším bezpečí v MB. Budeme se stěhovat na Dubce v MB, v tuto chvíli nejezdí ranní linka přímo na 6. ZŠ, to je 

stěžejní, protože přes lesopark Štěpánka přesto, že cesta by byla pešky ideální, vzhledem k míře bezpečnosti nelze."  

- Šikana od dětí jiných narodnosti 

- "Záleží na lokalitě. Jsou místa s větším pohybem bezdomovců, závadových osob, popř ubytovaných cizinců.  

Rizika: dopravní ruch + Bezohlednost řidičů, porušování předpisů, rychlost 
- "až moc velká dopravní situace (příliš mnoho aut, krátké intervaly na přechodu a přitom tam stejně z jedné strany vjíždí hodně aut) 

- "Bydlíme v ulici Štefánikova ,kousek od školy. Cestou do školy jsou 3 jednosměrné ulice ,kde se o dítě nebojím a předposlední ke 

škole je obousměrná a ostrůvkem a tam stojí auta u přechodu,kde to dítě není vidět,že stojí na přechodu a tím pádem i to dítě , 

nevidí vůz jedoucí jeho směrem a proto nemohu syna vyslat samotného. Chtěla bych,aby chodil s bratrem , který bude v první třídě 

a on jako 10lety,aby ho doprovázel." 

- "Doprava ve městě - zrušit auta na zapůjčení ze Škoda auto, hned jich bude o 1/3 méně."  

- "Hustý provoz, nepřehlednost přechodů (parkuje se přímo u nich a na Jičínce kolikrát nic nevidíte)." 

- "Nevyřešený parkovací systém, kdy všechny ulice jsou obestavěné auty a děti mezi nimi nejsou vidět. U nás Palackého/Čechova 

ulice jsou agentury práce s arogantními zaměstnanci (otrokáři), kteří jsou zcela bezohlední i k dospělým. Parkují na chodníku, před 

vraty okolních domů, na přechodech." 

- Když prochází na zelenou, tak někteří řidiči jedou na červenou a pak dcera je vylekaná a panikaří. I semafory jsou krátce nas tavené. 

Rychle naskočí červená a dcera se lekne, že jde na červenou a auta už jedou." 



26 
 

- "pohybující se auta, cyklisti jezdící po chodníku," 

- Další problém je množství vozidel X počet parkovacích míst a bezohlednost řidičů, kteří nerespektují dopravní predpisy. V okolí 

školy jsou to samotní rodiče." 

Špatné dopravní spojení, vzdálenost 

- "Jízdní řád MHD MB  - velké časové mezery mezi spoji a spojů je nedostatek, odpoledne téměř nejede tak, aby dítě dojelo domů a 

mohlo poté zpět do MB na kroužek, hřiště za kamarády. Je plně odkázáno na rodiče, který musí tak i 3x denně vozem do MB, 

přitom je vzdálenost od školy cca 5-6 km.  , o víkendu také nejede, nejede ani o prázdninách ... .  

Podmínky pro cyklisty 
- Nebezpečné křižovatky, tak, aby mohly jet samy na kole do školy. 

         - Pevná a bezpečná cesta pro kolo, koloběžku z obce Valy - Plazy do MB neexistuje." 

7. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: parkování kol a koloběžek ve škole, doprava a bezohlední řidiči před 

školou, strach ze skupin starších dětí. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 235x!! 

- Zklidnění automobilové dopravy 178x! 

- Lavičky před školou 101x 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 91x. 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 84x 

- Lepší dostupnost MHD 56x 

- Víc stromů 20x 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí + Alkohol, drogy, stříkačky 
- "Bojime se o bezpecnost deti - okradeni, napadeni, zneuziti bezbrannosti, sikany starsimi detmi." 

- " Strach ze skupiny starších děti, které oslovují mladší děti a ty z nich mají strach."  

- "Ohrožení dětí ze strany nepřizpůsobivých občanů, dětských gangů, použité injekční stříkačky na hřištích, nepořádek..."  

- "Různí lidé (ať už dospělí nebo děti) . Jsou zlí, chovají se hrubě, jsou drzí, a často obtěžují nevhodným chováním ( sprostě mluví, 

křičí na sebe, házejí věcmi, dělají nepořádek). A děje se to i před školou. Nejen v parku apod. Na hřiště pro děti chodí často 

puberťáci , hlavně z druhého stupně , a tam se chovají jak šéfové, malé děti přihlížejí tomu, jak si tam sprostě nadávají. 

Nejednou jsem je musela okřiknout, ale nic moc si z toho nedělají, ještě vás pošlou víte kam, protože jim nic nemůžete. Dnes 

jsme šli se synem ze školy s kočárkem, a málem mě žák trefil lahví na pití , a to jsem šla s kočárkem. Zpáteční cesta, zase j iní, 

kreslili vodou z láhve na chodníku hákový kříž. Asi svoje dítě nikdy samotného nepustím ani do školy ani z ní a ani nikam jinam, 

protože to je neskutečné, jací dokáží být děti!" 

- Bydlíme na palackem a na Havlíčkově je ubytovna a jsou tam divný lidé a chodí od nás hodně děti do školy. Chtělo by tam nějaké 

policisty po ránu 

- "kriminalita, narkomani, bezdomovci, velcí psi bez vodítka" 

- "Máme obavu z dopravy a osob. které se pohybují v blízkosti parků, mám na mysli Radouč park u Golfu"  

- pohybující se lidé bez domova,narkomani,lidé jiné národnosti kteří pokřikují na děti,napadají je,lákající lidé do cizích aut za účelem 

ukradení,prepadani atd...je toho tu zpousty" 

- "Venku už není tolik dětí s kým by si mohla venku hrát a je zde větší brutalita mezi dětmi, ale to už je výchovou rodičů."  

8. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: strach ze skupin starších dětí, doprava a bezohlední řidiči před školou 

(zejména zajíždění až před vchod do školy). 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 81x 

- Lavičky před školou 68x 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 54x 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 47x. 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 43x 

- Lepší dostupnost MHD 14x 

- Víc stromů 14x 

- zvýšený dohled na dodržování předpisů (aby rodiče, a není jich málo, nevozili své děti autem přes zákaz vjezdu až pod schody 

školy, bez ohledu na ostatní děti, mezi kterými kličkují a které tím ohrožují!" 

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí + Alkohol, drogy, stříkačky 
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- "Největším problémem bych viděla skupiny nepřizpůsobivých osob, bezdomovců a různých skupin mladistvých, které menší 

děti ohrožují fyzicky, mravně a mnohdy i nabízením nežádoucích zakázaných látek."  

- Detska hriste obsazovana adolescenty a bezdomovci." 

- "Nezájem okolí k zásahu rozepří mezi dětmi. Dcera nemá ven telefon- nemožnost spojení při potížích, dohled, ubezpečení..." 

- "Velké množství cizinců, v Kosmonosích psychiatrická léčebna z které každou chvíli někdo uteče, strach o dítě mezi staršími 

dětmi na hřišti - zvyšující se agrese dětí." 

- "Bezdomovci, Fetáci, Opylí spoluobčané, Problémové děti"  

- bezohlednost a agresivita určitých obyvatel (cizinci, opilci), vandalismus"  

- "Bojím se drogově závislých, dealerů drog, aby synovi něco nenabízeli nebo neublížili." 

- "Vysoký pohyb nepřizpůsobyvých  občanů. Málo viditelný pohyb všímavých policistů ve městě,aby se mohlo ohrožené dítě na ně 

obrátit." 

- "zvýšený bezpečnostní dohled v parcích a u dětských hřiš´t 

Rizika: dopravní ruch + Bezohlednost řidičů, porušování předpisů, rychlost 
- "bezohlednost řidičů, nedodržování dopravních předpisů, chodci na cyklostezkách, cyklisti na chodníku  

- Bezpečná cesta z bydliště do školy. Největší problém je přechod pro chodce mezi Podlázkami a Radoučem  

- "Husty provoz,v blízkém okolí školy jsou zaparkovaná auta u prechodu takze zjistit jestli nejede auto a bezpečně přejit,znamená 

vejít jiz na přechod a teprve pak se rozhlídnout." 

- "Pohyb aut a cyklistů na místech kde se nemají pohybovat , chodníky atd ."  

- Nedodrzovani maximalni rychlosti aut. 

Špatné dopravní spojení, vzdálenost 
- "Nekoncepcni MHD rizena hlavne smenami Skodovky. 

9. ZŠ 
Shrnutí největších problémů: nepříjemní lidé v okolí školy (blok Omega, dětská hřiště), doprava před 

školou a nebezpečné přechody, parkování kol a koloběžek ve škole. 

Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 
- Zklidnění automobilové dopravy 168x! 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 166x!  

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 103x 

- Lepší dostupnost MHD 86x 

- Lavičky před školou 80x 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 80x. 

- Víc stromů 34x 

- Moznost kratkodobe bezpecne zastavit a vysadit deti z auta" 

- MHD z Bradlece, velmi chybí přímý spoj do sídliště!!! Nerozumím, proć není zaveden"  

Překážky pro samostatný pohyb dětí: 

Pocit nebezpečí od lidí + Alkohol, drogy, stříkačky 
- "podnapilí občané, bohužel i v blízkosti školy i hřišť (bezdomovci?? nezaměstnaní???)"  

- "Potulující se bezdomovci v parku na lavičkách a lidé, kteří konzumují alkohol v parcích v blízkosti škol."  

- "Strach z agresorů, opilců a skupinek potulující se mládeže" 

- "Synové přestupují z MHD u Bondy na příměstské autobusy a necítí se pokaždé úplně bezpečně. Říkají, že tam jsou často ""divní"" 

lidé a že mají trochu strach." 

- "Velmi nízký pěší pohyb městské policie v severním sídlišti, kde se nachází závadové osoby"  

Rizika: dopravní ruch + Bezohlednost řidičů, porušování předpisů, rychlost + Nebezpečné přechody, 
špatné parkování aut 

- "dopravní situace ve městě, malé město na velký počet aut, agresivní, nevychovaní řidiči" 

- míň aut před školou třeba tam udělat pěší zónu a vůbec více pěší zón kde by auta nemohli ." 

- "na přechodech není bezpečno, parkování není vyřešeno dobře - z důvodu nedostatku parkovacích míst je umožněno parkování i v 

místech, který zakrývají výhled na přechody" 

- Obava ze silnic. Bydlíme v Kosmonosích. Bohužel nás dělí od Boleslavi frekventovaná silnice kde auta jezdí rychle a není zde ani 

přechod pro chodce po cestě do školy. 

- "Velký provoz, nepřehledné přechody díky parkujícím autům." 

Špatné dopravní spojení, vzdálenost 
- "Doprava z vesnic do MB naprosto neakceptuje ani tak zakladni vec jako je zacatek vyucovani vetsiny skol. Autobus dorazi k Bondy 

7:45, coz neumoznuje diteti vcas se presunout do skoly, ikdyby nahodou “urvalo” kolo. Stejne tak zpet do vesnic. Vse se ridi jen a 

pouze smenami ve Skoda Auto." 

Podmínky pro cyklisty 

- "Chodíme převážně pěšky, ale po chodníku vedou cyklostezky. V poslední době se objevuje na cyklostezkách více 

elektrokoloběžek, které nejsou slyšet a jezdí rychle. Za poslední dobu jsme se dvakrát vyhnuli kolizi - nechci 

domýšlet, co se stane, když dospělý chlap na elektrokoloběžce srazí devítileté dítě. Občas tu po cyklostezce 
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dokonce jezdí motorka (!). Nedávno mě míjela - já měla na tachometru kola 25 km/hod., on jel odhadem 

minimálně 45 km/hod. Lidé na chodníku kolem Radouče měli co dělat, aby uskočili. S dítětem cestou do školy se 

musím neustále ohlížet za sebe, jestli nejede po cyklostezce elektrokoloběžka. Místy se totiž na pruh pro chodce 

ani nevejdeme se synem vedle sebe nebo se není možné vyhnout protichodcům, aniž bychom vstoupili do 

cyklostezky. Obecně, že jsou cyklostezky součástí chodníku považuji za největší nebezpečí." 

G8 
Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 

- Zklidnění automobilové dopravy 147x 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 116x 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 93x 

- Lavičky před školou 68x 

- Lepší dostupnost MHD 48x 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 35x 

- Parkoviště pro studenty 

- Vlastní školní zastávka 

- aby MHD jezdilo častější a ne jen 2x za hodinu.... Někdy ještě k tomu nepřijede vůbec, a takhle by to být za mě nemělo" 

- "Levnější MHD. Když už MHD využívám, stojí mě to hodně peněz. Pár zastávek ve městě je dražší než jet do okolních měst."  

- Více společných kol 

- "Stromy, kvetiny, parciky, (bezpecnejsi prechody?)" 

- Strážníky Městské policie 

GJP 
Požadavky na změny v bezprostředním okolí školy: 

- Zklidnění automobilové dopravy 115x 

- Bezpečnější přechody a podmínky pro chodce 95x 

- Možnost bezpečného uložení kol, koloběžek a skateboardů 85x 

- Lavičky před školou 67x 

- Zvýšený dohled na dodržování předpisů 35x 

- Lepší dostupnost MHD 28x 

- Nikdo do školy nejezdí na kole, protože se ho bojí nechat před halou - to je prakticky na ulici." 

- Cyklostezky ke škole 

- "dostupnost sdílených kol, u mé školy odpoledne téměř nikdy nejsou. (skoro pořád jich je i klidně 17 u pastelky nebo sportovní 

haly u 5. zš)" 

- K+R parkoviště před školou 

- Větší bezpečí v okolí 4 ZŠ 

 

AUTOŘI A REALIZÁTOŘI PROJEKTU 

Projekt realizoval tříčlenný tým mladoboleslavského spolku Kolem na kole pod vedením Jana Cindra, 

s podporou vedení a magistrátu města Mladá Boleslav (prvního náměstka primátora J. Boušky a 

odboru dopravy) a městské policie Mladá Boleslav.  

Projekt by se nemohl uskutečnit bez zapojení a aktivní účasti vedení škol, školních koordinátorů, 

pedagogů, rodičů a především dětí! 

Partnery projektu byly Ekocentrum Zahrada DDM Mladá Boleslav a Sdružení Pěšky městem Praha. 

Finanční podporu poskytl Nadační fond ŠKODA-AUTO, mediálními partnery byla 1. boleslavská TV a 

Signál rádio. 
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CITACE A ZDROJE: 

1) Cesta do školy: mapování dopravní situace u základních škol v Mladé Boleslavi. Dopravní průzkum říjen 2020 – 

červen 2021. Kolem na kole, 2021. 

https://drive.google.com/file/d/1ykWqAZIJXi0TSRtFowKXIGm9KYde59Kq/view?usp=sharing  

2) Jedete v tom taky?: Výsledky průzkumu jak se děti na Mladoboleslavsku dopravují do školy, jak tráví svůj volný 

čas a co by uvítali jejich rodiče. Ekocentrum Zahrada DDM Mladá Boleslav, 2012: https://www.mb-

eko.cz/zahrada/aktualita/jedete-v-tom-taky-vysledky-unikatniho-pruzkumu-jak-mladoboleslavske-deti-travi-vol  

3) Bezpečné cesty: interaktivní mapa pro vkládání dopravně nebezpečných a nepříjemných míst. Spravuje Synopt 

Tábor: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni 

4) Pohybové návyky českých dětí. Hradil, Tomáš, Universita Palackého Olomouc, 2020: 

https://www.facebook.com/tomas.hradil/posts/10158145878041204  

5) Návrhy dopravně inženýrských opatření u škol. Ing. Květoslav Syrový / VI.2022: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-BPpsh5e7hbjgjJgzdg1A05zSEeWcet?usp=sharing  

Obrázky a ilustrace:  Kolem na kole, Pěšky městem, Pixbay, Marcela Pavlíková 

V rámci projektu vznikly nebo byly využity i další podpůrné aplikace: 
 MB-eko.cz - webová stránka projektu pro rodiče, žáky i pedagogy s řadou praktických námětů a informací: 

https://www.mb-eko.cz/hlavni/obrazkovy-rozcestnik/skolni-projekt-pomozme-detem-na-vlastni-nohy  

 MBike - mapa bezpečných tras a problematických míst pro cesty městem na kole: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13-JRMkOyJe09fu-_6eJIkS8z1XA&usp=sharing  

 Do školy po svých – KUDY? – mapa doporučených zastávek Mama-Taxi dál od školy s vyznačením a popisem 

bezpečných pěších tras ke škole: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nWlMXJ5z7WOxo9L4b1D7x7LoIqG9LlJ-&usp=sharing 

 Bezpečné cesty – mapa pro vkládání nebezpečných míst (spravuje Synopt Tábor): 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni 

 Pomozme Kubovi a Terce – YouTube prezentace pro rodiče, pedagogy a mladší žáky, vysvětlující na příběhu 2 dětí 

smysl projektu i pravidla soutěže: https://youtu.be/HaAfuDgtL_o  

 Cesta do školy v Mladé Boleslavi – YouTube sestřih ukazující ranní dopravní realitu před 11 mladoboleslavskými 

školami: https://youtu.be/ohD1nlzQnjM  

 MB Do školy po svých 2022 – Youtube krátký sestřih, ukazující proměny ranní situace v soutěžním týdnu: 

https://youtu.be/Zz47O35Y77c   

https://drive.google.com/file/d/1ykWqAZIJXi0TSRtFowKXIGm9KYde59Kq/view?usp=sharing
https://www.mb-eko.cz/zahrada/aktualita/jedete-v-tom-taky-vysledky-unikatniho-pruzkumu-jak-mladoboleslavske-deti-travi-vol
https://www.mb-eko.cz/zahrada/aktualita/jedete-v-tom-taky-vysledky-unikatniho-pruzkumu-jak-mladoboleslavske-deti-travi-vol
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni
https://www.facebook.com/tomas.hradil/posts/10158145878041204
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-BPpsh5e7hbjgjJgzdg1A05zSEeWcet?usp=sharing
https://www.mb-eko.cz/hlavni/obrazkovy-rozcestnik/skolni-projekt-pomozme-detem-na-vlastni-nohy
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13-JRMkOyJe09fu-_6eJIkS8z1XA&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nWlMXJ5z7WOxo9L4b1D7x7LoIqG9LlJ-&usp=sharing
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/tipy-na-zlepseni
https://youtu.be/HaAfuDgtL_o
https://youtu.be/ohD1nlzQnjM
https://youtu.be/Zz47O35Y77c

