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Základní údaje
Název výzkumu

Školní ulice

Autor

Jazyk dotazníku

Veřejná adresa dotazníku

Čeština

https://www.survio.com/survey/d/T1M9L3W3N9U5O4H7W

První odpověď

05. 05. 2022

Poslední odpověď

03. 06. 2022

Doba trvání

29 dnů
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Statistika respondentů
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263

0

120

68,7%

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (05. 05. 2022 – 03. 06. 2022)
100

50

0
04. 05

06. 05

Zobrazeno (383)

08. 05

10. 05

12. 05

14. 05

16. 05

18. 05

20. 05

22. 05

24. 05

26. 05

28. 05

30. 05

01. 06

03. 06

Dokončeno (263)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

3

Školní ulice
Pouze zobrazeno (31,3 %)

Přímý odkaz (100,0 %)

<1 min. (18,6 %)

Dokončeno (68,7 %)

1-2 min. (37,6 %)

Nedokončeno (0,0 %)

2-5 min. (33,1 %)
5-10 min. (9,5 %)
10-30 min. (0,8 %)
>60 min. (0,4 %)
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Filtry podle
Vyřazených odpovědí

1
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Výsledky
1 Kdo jsem?

Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Žák/žákyně ZŠ Na Dlouhém lánu

44

16,8%

Zaměstnanec ZŠ Na Dlouhém lánu

14

5,3%

Zaměstnanec MŠ Na Dlouhém lánu

10

3,8%

Rodič žáka/žákyně ZŠ Na Dlouhém lánu

156

59,5%

Rodič dítěte docházejícího do MŠ Na Dlouhém lánu

65

24,8%

Bydlím v okolí a nespadám do žádné předchozí skupiny

1

0,4%

Nepatřím k žádné z předchozích skupin

2

0,8%
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2 Školní ulice Nechanského mi přinesla tato pozitiva...

Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Větší bezpečnost pro děti

153

58,4%

Klidnější příchod do školy/školky

130

49,6%

Cesta do školy/školky je celkově komfortnější

75

28,6%

Lepší vzduch

26

9,9%

Méně aut obecně

58

22,1%

Ostatní pozitiva

11

4,2%

Změna mi nepřinesla žádná pozitiva

44

16,8%

Do školy chodím směrem od hřiště, tak změnu příliš nevnímám

34

13,0%
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3 Chcete k pozitivům ještě něco dodat?

Textová odpověď , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
(204x)
ani ne

Bezpečnější přechod hlavně ulice Nechanského - výše v ul. Na dlouhém lánu, kde byli řidiči často nepozorní.
Celkově byli rodiče velmi vstřícní a dodržovali dohodnutá pravidla.
Cesta do školy/školky je radost a ne neustálá kontrola, zda auto potřebuje najet na chodník, po kterém jdu, či mě zvládá předjet po silnici.
Diky
Jakekoli omezeni aut v okoli skoly je skvělý!
Je to dobrá výchova rodičů a dětí, jak je lepší se ve městě pohybovat – jinak než v autě.
Je to záslužné opatření
Jsem i za omezeni provozu po 15.hodine.
Jsem moc ráda, že můžeme do školy a školky přicházet v klidu
jsem nejlepší
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Jsem s tímto konceptem naprosto spokojená. Donedávna jsem vodila dva syny do školky ještě s třetím v kočárku a ráno to bylo prakticky nemožné
projít bezpečně a v klidu.
Klidnější a příjemnější prostředí, přehlednější dopravní situace u skoly
Líbilo by se mi kdyby školní ulice byla celodenní, ne tedy jen 1 hodinu ráno.
Máme překrásné záchody...
méně pozdních příchodů
moc pozitivu
Mohlo by to byt cely den.
Myslím, že hodinové stání v ulici Nechanského bylo ke konci zbytečně dlouhé. Což je vlastně oceněním projektu. Nikdo tudy nejezdil.
ne
(13x) ne
Ne
Ne.
NE
Nebranila bych se celodenni skolni ulici. Vc. odpolednich hodin 12-13 a 15-17 napr. alespon.
Nejlepe by se udelalo, kdyby se udelalo nekolik rannich k+r parkovist
Někteří rodiče by nejraději odvezli dítě autem až do tridy
nic
Nic
nu
Omezení dopravy asi z důvodu nepohodlí
Perfektní nápad, mělo by to takto fungovat u všech škol
Plně podporuji ideu chodit do školy pěšky anebo, když už je to autem zrovna nutné, zaparkovat o kus dál a neucpávat přístup ke škole. A je skvělé, jak
se toho paní ředitelka, učitelé i žáci ujali.
ranní omezení pro auta je jistě velmi příznivé a komfortní pro děti, které dochází jak do základní školy tak do materřské školky!
ROZŠIŘTE KOMUNISMUS!
Skvělá věc ! Kéž by byla ulice zavřena po cely den
Skvělé!
Ulice bez aut nabízí možnost zastavit se, popovídat si, věnovat se sobě navzájem, aniž bychom museli být stále ostražití.
Už to vyplývá z přechozích odpovědí, ale je to prostě luxus, když nemusíte neustále ostražitě sledovat okolí, aby dítě nevběhlo pod auto, a neustále
umožňovat průjezd motoristům, kteří musí někdy přejíždět dokonce po chodníku.
Více zón pro parkování aut
(2x) v pořádku
Výchovný efekt pro děti - začínají vnímat, že je normální a bezpečné jít do školy pěšky, mé děti se ráno schází s dětmi ze sousedství, aby šly do školy
společně. Mají možnost navazovat kontakty. Bydlíme blízko, nyní stačí se jen podívat z okna, zda v pořádku děti přešly ulici a dále se nemusíme bát. Přináší
to dětem i rodičům výrazně vyšší samostatnost. Máme klidnější rána, děti se cítí za sebe zodpovědné.
Výrazné zklidnění a lepší vzduch velmi oceňujeme!
Zavřel bych ráno celou Na Dlouhém lánu, dá se jezdit Kladenskou
změnu jsem nijak nepocítil
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4 Školní ulice Nechanského mi přinesla tato negativa...

Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Opatření mi nepřinesla žádná negativa

185

70,6%

Zhoršení situace na křižovatce Na Dlouhém lánu x Nechanského

34

13,0%

Zmatek v dopravě před školou

50

19,1%

Cesta do školy/školky a do práce teď trvá déle

24

9,2%

Ostatní

11

4,2%
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5 Chcete k negativům ještě něco dodat?

Textová odpověď , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
(207x)
ano i ne

Auta se štosují v okolí přechodu pro chodce, kapacita K+R vyhrazených míst je nedostatečná.
blbost to že děti neumí chodit přes přechod není moje vina jakoooooo
Deti chodej hlidat ulici pred zacatkem skoly - negativum
děti, které nechodí ve směru přechodu před školou nemají nahoře v ulici žádný přechod a rozjetá auta rodičů, co už své děti vysadili, je více ohrožují.
Dvě místa K+R jsou myslím nedostatečná, vím, že to ale není nejspíš ve vaší kompetenci, ale MČ P6.. Často tam i parkují auta déle, než je nezbytné...
Chodíme do školky pěšky, takže vnímám pouze pozitiva.
Chodime pesky, takze pro nas jen sama pozitiva.
Chybí prázdný pruh pro zastavení aut a "vyložení" dětí, díky kterému by se neblokoval ostatní provoz v ulici Dlouhý lán
Ideální by bylo, aby se ulice rozšířila na "parkovací stání" jen např. na 3´, kde by se daly vysadit děti. Je jedno, zda je to na Kladenské nebo přímo u
školy... např. místo prostranství před školou.
Jde o zcela zbytečné opatření. Kvůli 1 nehodě a nepozornosti jedné nepozornosti jednoho řidiče a/nebo dítěte a/nebo jeho rodiče. Do okamžiku
nehody neomezený přístup do ulice Nech. fungoval bez obtíží x let. Panika a omezující opatření s nehodou spojené (zákaz vjezdu) nejsou adekvátní situaci
v místě a rozhodném čase, objemu procházejících osob a projíždějících aut (dovoz dětí do MŠ a ZŠ). Opatření vede k tomu, že je jen otázkou času, kdy
dojde k nehodě v ul. Na dlouhém lánu, kde je ráno chaos
Jelikož bydlíme za Prahou vozime deti autem. Není kde zaparkovat... není kde deti vylozit
Jen pozitiva :)
Je otázkou, zda “vykládání” dětí přímo na křižovatce (Dlouhý lán a školní ulice) není nebezpečnější, než pokud auta do školní ulice zajížděla. Ale
nedovedu to posoudit.
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Jeste vice zhorsena situace na prechodu dlouhy lan x poliklinika cordeus. Velmi nebezpecny prechod, ktery se zavrenim ulice Nechanskeho s sebou
nese vetsi stres ridicu a nepozornost pri davani prednosti detem na prechodu
málem bouračka když jsme tam stáli mi
musíme chodit do školi dřív
Na provizórium
(13x) ne
Ne
Ne.
NE
Nebezpečná situace.
Nebezpečné přecházení ulice na dlouhém lánu mimo přechod, auta parkují před domy Na dlouhém lánu
Nedostatek parkovacich mist, rodice zastavuji v ulici, deti vyskakuji z aut.
Nedostatek parkovani. Chybi prechod na konci ulice Nechanskeho/Lan.
Nechci.
nein
Někteří nespokojení rodiče najíždějí do kuželů, když jednou nebyly kužely ze strany školy, ale jen od školky, najelo okamžitě i přes zákaz vjezdu několik
rodičů do ulice v domění, že pak zákaz asi neplatí?! Strana od školky musela odstranit kužely a nechat auta projet. Stále nevidím Městskou policii - chybí
mi součinnost.
Nemáme na záchodech toaletní papír, smůla...
(3x) nic
Nic
Pozitiva převažují nad negativy. Je super, ze jste zřídili K+R parkování.
ROZŠIŘTE KOMUNISMUS!
Situace u školy je mnohem nebezpečnější, vysazování děti do silnice, kde projíždí auta nejen děti ze školy (což v ulici nechanskeho nebylo - řidiči
brali ohled a vysazování bylo plynule s dostatkem míst k parkovani co zastavení). V ulici na dlouhém lánu nelze zastavit, tezko na chvíli zaparkovat, dítě
vystupuje jako spolujezdec často přímo do silnice s plným provozem. Situaci vnímám jako mnohem bezpečnější, nez dříve.
situaci by prospělo více vyhrazených parkovacích stání v ulici Na Dlouhém lánu
Stále se ještě najdou lidé, kteří tam jedou o přes zákaz, když nejsou na cestě kužely. Bohužel jsou to především maminky docházející do mateřské
školky.
Více aut teď parkuje před domy
Všechno mě se libí
Vznikají nebezpečné situace před školou na ulici Na Dlouhém Lánu.
Žádná negativa
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6 Chcete, aby školní ulice zůstala jako trvalé opatření?

Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

159

60,7%

Spíše ano

47

17,9%

Spíše ne

13

5,0%

Ne

30

11,5%

Nevím

23

8,8%
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7 Chcete, aby školní ulice Nechanského byla zrekonstruována do podoby obytné zóny?

Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

106

40,5%

Spíše ano

62

23,7%

Spíše ne

16

6,1%

Ne

28

10,7%

Nevím

58

22,1%

106 (40,5% )
62 (23,7% )
16 (6,1% )
28 (10,7% )
58 (22,1% )
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

1…

11

Školní ulice

8 Prostor pro vaše další podněty:

Textová odpověď , zodpovězeno 262 x, nezodpovězeno 0 x
(212x)
Ani ne.
dejte mi samé jedničky na vízu ok dík
Děkuji službám u školy! Osobní poděkování patří ředitelce Riedlové, která velmi často osobně brala služby u kuželů. Všimla jsem si dalších učitelů ze
školy. Uvítala bych více zapojení ze strany mateřské školy - služby, výpomoc.
Děkuji za kvíz
Děkuju všem, kdo se na změně podílel. Přinesl nám uvolněná rána.
Díky moc za skvělý projekt! Obytná zóna bude skvělá a těšíme se také na brzké vytvoření přechodů pro chodce na Kladenské a Na Dlouhém lánu u
hřiště.
Díky za celou velkou akci, věřím, že se podaří situaci nastavit tak, jako v minulých týdnech. Máte mou velkou podporu.
hodil by se přidat veřejné wc
Ideální by bylo, aby se ulice rozšířila na "parkovací stání" jen např. na 3´, kde by se daly vysadit děti. Je jedno, zda je to na Kladenské nebo přímo u
školy... např. místo prostranství před školou.
idk
Jééé, to by bylo vážně super.
Je potřeba s tímto myslet i na rozšíření parkovacích míst vhodně začleněné v lokalitě.
Ještě bych do tohoto projektu Play street zahrnula i prostor před ZŠ Na Dlouhém lánu, škola historicky používá zadní vstup, přední jen vyjímečně. Je
tam prostor, který nyní není využitý. Celková úprava před hlavním vchodem do školy je tristní.
Je to skvělé, že se škola do této aktivity pustila!
Jsem názoru, že celá ulice Na Dlouhém lánu by měla být označena na Průjezd zakázán, aby ať ráno či odpoledne si zde nedělali kurýři, taxikáři apod.
rychlodráhu na letiště a okolí. Spojitost s provozem školy je také jasná, rodiče zastavují, nejen projíždí, zkratkovači si celodenné závodí. Zpomalovače, jako
jsou na Ořechovce, kde žije desetina lidí a žádná škola tam není, by také byly k užitku
Koncept vnímám jako pozitivní, ale pouze ve stávající podobě, tedy časově přesně vymezený zákaz vjezdu motorových vozidel.
Moc si vážíme všech, kteří do tohoto projektu vložili svou energii.
My jsme kluci z basy,chabr dela kasy....
(2x) ne
NE
Nemá cenu řešit situace pouze v rámci prostoru ulice Nechanského, tím se problém s přetíženou dopravou pouze posouvá do ulice Na Dlouhém lánu.
nemám
nemám žádné další podněty
NEVÍM :)
Nevím co napsat.
(4x) nic
Obávám se nedostatku parkovacích míst na modré zóně, když se parkování v ulici zruší
Obytná zóna dobrý nápad, ale podmínkou by byla úprava a žena v dopravě před školou na dlouhém lánu.
Ocenila bych i jako řidič u školy jeden středový přechod s větším výhledem a omezením okolostojících vozidel el
Parkovani pro k+r v dostatečném množství
Pěší zóna by byla ideální.
Prosim o zlute cary,”zakaz parkovani” po cele delce ulice Nechanskeho.
Přechody s ul. Nechanského byly za nás to nejvíc klíčové, co jsme pi cestě do školy řešili. Dále přehlednost prostoru přímo u vstupu do školy, takže za
nás nyní super.
Retardery Pod kladenskou silnici a u prechodu na dlouhem lanu.
ROZŠIŘTE KOMUNISMUS!
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skate park
Skvělá práce, doufám, že z toho bude obytná zóna, ať je klidnější i odpolední odchod domů.
super idol the show
Určitě celou ulici uzavřít.
Uvítala bych nějaké streetartové prvky na ulici. Pokreslená ulice opticky odrazuje auta od parkování i průjezdu.
už nic...
větší smysl by mi dávalo udělat školní ulici z ul.Na Dlouhém lánu nebo zajistit autobusové spojení ze Střešovic jako školní linku, může být i bus 216,
ale musí jezdit častěji než 2x za hodinu alespoň v době před 8h ráno
Vlastně skoro za vážnější problém nicméně považuji stále chybějící přechody na Kladenské a Na dlouhém lánu kolem Krátkého lánu při cestách
směrem od Bořislavky.
V současné době nemám žádný podnět
všimla jsem si, že někteří rodiče (dětí z MŠ Nechanského) raději dorazí do školky pozdější (po příjmu dětí), aby mohli zajet až ke školce. Dohlížela jsem
jeden den u kuželů, ale bydlím v bezprostřední blízkosti, takže nejde o ojedinělý jev. Uvítala bych pravidelnější hlídky MP, dříve (před zavedením školní
ulice) zde byly rozhodně častěji.
Zrušit školní ulici. Parkovací prostory poblíž v ul. Na dl. lánu nejsou dostatečné situaci nápadu lidí a vozidel v rozhodném čase
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Nastavení dotazníku
Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?
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Příloha: dotazník
Školní ulice
1 Kdo jsem?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Žák/žákyně ZŠ Na Dlouhém
lánu
Rodič dítěte docházejícího do
MŠ Na Dlouhém lánu

Zaměstnanec ZŠ Na Dlouhém
lánu
Bydlím v okolí a nespadám do
žádné předchozí skupiny

Zaměstnanec MŠ Na
Dlouhém lánu
Nepatřím k žádné z
předchozích skupin

Rodič žáka/žákyně ZŠ
Na Dlouhém lánu

2 Školní ulice Nechanského mi přinesla tato pozitiva...
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Větší
bezpečnost pro
děti
Méně aut
obecně

Klidnější příchod do
školy/školky

Cesta do školy/školky je
celkově komfortnější

Lepší vzduch

Ostatní pozitiva

Změna mi nepřinesla žádná
pozitiva

Do školy chodím směrem od hřiště, tak
změnu příliš nevnímám

3 Chcete k pozitivům ještě něco dodat?

4 Školní ulice Nechanského mi přinesla tato negativa...
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Opatření mi nepřinesla
žádná negativa

Zhoršení situace na křižovatce Na
Dlouhém lánu x Nechanského

Zmatek v dopravě
před školou

Cesta do školy/školky a do
práce teď trvá déle

Ostatní
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Školní ulice

5 Chcete k negativům ještě něco dodat?

6 Chcete, aby školní ulice zůstala jako trvalé opatření?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím

7 Chcete, aby školní ulice Nechanského byla zrekonstruována do podoby obytné zóny?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím

8 Prostor pro vaše další podněty:
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