120 - ZŠ Liberec
Na Perštýně 404/44

Základní škola v Liberci v ulici Na Perštýně se nachází v oblasti starší zástavby na ulici Na Perštýně
v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Svatoplukova a Gollova. V bezprostředním okolí školy je ulice Na
Perštýně ve výrazném podélném sklonu. Řidiči jsou na zvýšenou přítomnost dětí v okolí školy
upozorněni DZ A12 Děti při příjezdu po ulici Na Perštýně z obou směrů. V bezprostředním okolí školy
je na straně školy zákaz zastavování vozidel a rychlost vozidel je lokálně omezena DZ B 20a Nejvyšší
dovolená rychlost na 30 km/hod. (Obr. 5, 6).
Vysoce lze hodnotit skutečnost, že i přes výrazný podélný sklon ulice Na Perštýně je klíčový přechod
pro chodce ke škole spojen se zvýšeným prahem. (Obr. 7,8) Vzhledem k terénnímu uspořádání ulice
Na Perštýně a vlastní budovy školy, není možné zajistit dostatečný rozhled řidičů na děti vycházející
ze školy. Dětem je tedy zabráněno v přímém vběhnutí do vozovky zábradlím. (Obr. 3)
Jediným problematickým místem je vodorovným značením nedostatečně vyznačený přechod pro
chodce podél ulice Na Perštýně přes slepou obslužnou komunikaci (Obr. 1).
Problémy stavebního uspořádání dopravního prostoru v širším okolí školy byly zmapovány v rámci
grantu Nadace Partnerství Na zelenou v roce 2007.
(http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-13314)
Celkově lze hodnotit provedená opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí v bezprostředním okolí
školy jako velmi vhodná. Vzhledem k nízkým intenzitám provozu však mohou vést až
Rizika
k pocitům „falešného“ bezpečí. (Obr.8)
Zvýšené riziko střetu dětí s průjezdnou
motorovou dopravou při nedostatečném
respektování pravidel silničního provozu,
především pak přecházení komunikace Na
Perštýně po vyznačeném a fyzicky zvýšeném
přechodu pro chodce.
Zvýšené riziko konfliktu dětí ve složitějším
dopravním prostředí.
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Doporučení
Odstranit vyznačení přechodu pro chodce přes slepou komunikaci v těsné blízkosti školy.
Do školního vzdělávacího programu zahrnout projekty na vyhledávání rizika v dopravě v neznámém
dopravním prostředí a jeho předcházení.
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