Název akce, datum, auditovaný úsek, jméno
Ano
Osvětlení

Je v celém úseku pouliční
osvětlení?
Jsou všechny lampy funkční?
Je osvětlení rovnoměrné?
Rozeznáte po setmění osobu na
vzdálenost 25 metrů?
Dokážete po setmění přečíst čísla
domů?
Dokážete po setmění přečíst
orientační šipky?
Vidíte po setmění na cestu?
Je osvětlení až nepříjemně jasné?

Orientace

Je přítomen nějaký světelný zdroj,
který by vás mohl oslnit?
Jsou tabulky s názvy ulic umístěny
alespoň na křižovatkách?
Má každý dům tabulku s číslem?
Jsou tabulky s názvy a čísly dobře
čitelné?
Jsou na křižovatkách orientační
šipky?
Jsou symboly a text na šipkách
dostatečně čitelné a
srozumitelné?

Ne

Poznámky, podrobnosti

Viditelnost,
rozhled,
neformální
kontrola

Pohybovali se v úseku v době
auditu chodci nebo zde pobývali
např. lidé na lavičkách, hrající si
děti apod.? (upřesněte, popište, co zde
lidé dělají)

Formální kontrola

Vyskytovaly se v úseku v době
auditu osoby, které ve vás
vzbuzovaly obavy nebo odpor?
Máte dostatečný výhled dopředu
a okolo sebe?
Je výhled něčím zastíněn (větve,
reklamní tabule, ohrady…)?
Máte dostatečný rozhled při
přecházení vozovky?
Brání něco v rozhledu při
přecházení (sloupy, reklamní
tabule, parkující auta, přerůstající
zeleň apod.)?
Nachází se v úseku místo (místa),
kde se ocitáte mimo vzájemný
dohled a doslech
s kolemjdoucími?
Jsou v oblasti obchody,
restaurace, kavárny apod.,
z kterých je vidět na ulici nebo do
kterých doléhají zvuky z ulice?
Máte pocit, že z okolních budov je
vidět, co se děje na ulici?
Všiml(a) jste si, že by za dobu
auditu kolem prošla nebo projela
autem policejní hlídka?

Infrastruktura pro
chodce

Jsou v úseku chodníky pro
chodce? (všude nebo jen někde, po
jedné nebo obou stranách vozovky…?)

Jsou všechny chodníky
dostatečně široké, aby se bez
problémů mohly minout alespoň
dvě osoby?
Jsou všechny chodníky dobře
schůdné? (Všímejte si děr, prohlubní,
kaluží, nečekaných překážek, znečistění…)

Jsou všechny chodníky schůdné i
pro osoby se zhoršenou
pohyblivostí (s hůlkou, berlemi),
případně dostatečně široké a
sjízdné pro invalidní vozík?
Byl v oblasti v době auditu velký
provoz aut?
Vnímali jste rychlost projíždějících
vozidel jako nepříjemnou?
Jsou v oblasti v dostatečném
množství přechody pro chodce?
(tj. aby přecházení po přechodu
neznamenalo zacházku, kterou vnímáte
jako příliš dlouhou)

Připadá vám přecházení po
některém /některých z těchto
přechodů nepohodlné nebo
nebezpečné? Všímejte si např. délky
přecházení, počtu pruhů, přes které je
přechod veden, (ne)přítomnosti dělicích
ostrůvků, schůdnosti (obrubníky,
dláždění, koleje, závady v povrchu),
ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ (vidíte auto a
vidí řidič vás?)

Jsou přechody snadno přístupné i
pro osoby s invalidním vozíkem,
s kočárkem apod.? (Snížený
obrubník, dostatek místa na nájezd, bez
překážek)

Je v oblasti podchod (případně
více podchodů)?
Je každý podchod přístupný i pro
hůře mobilní osoby nebo osoby
s kočárkem?
Je každý podchod dobře
osvětlený?
Cítíte se v každém podchodu v
oblasti bezpečně? Pokud ne,
proč? (nepřehlednost, špatné osvětlení,
zanedbanost….?)

Hromadná
doprava

Jsou v auditované oblasti
zastávky hromadné dopravy?
Jsou zastávky dobře vybavené
z hlediska orientace? (Jasné
označení, směr, aktuální a čitelný jízdní
řád, případně elektronická tabule
ohlašující nejbližší spoj...)

Jsou zastávky dobře vybavené
z hlediska ochrany před počasím?
Jsou zastávky dobře udržované?
(Čistota, dobrý stav vybavení…)

Jak vnímáte komfort a
bezpečnost při nastupování a
vystupování? Je (v případě
nízkopodlažního vozidla) možný
nástup s invalidním vozíkem?
Jsou všechny zastávky dobře
vyřešené? (Všímejte si např.
vzdálenosti mezi obrubníkem a podlahou
vozidla, výškového rozdílu, popř. fyzické
možnosti průjezdu aut…)

Jsou zastávky vhodně umístěné
z hlediska bezpečnosti (i
dopravní)? (Všímejte si rizik při
přecházení ze zastávky a na zastávku, při
dobíhání spoje, zda je zastávka na
přehledném a frekventovaném místě, zda
není poblíž místa, kde by se mohl někdo
skrývat, případná možnost úniku a
přivolání pomoci…)

Údržba a čistota

Jestliže v samotné oblasti není
zastávka hromadné dopravy, jaká
je vzdálenost k té nejbližší?
V jakých intervalech doprava
jezdí, a od kolika do kolika hodin?
Jsou v úseku místa, kde se
hromadí nečistoty a odpadky?
Jsou v úseku místa, kde zeleň
přerůstá do té míry, že brání
rozhledu nebo se jí musíte při
chůzi vyhýbat?
Jsou v auditované oblasti budovy
či jiné objekty pomalované od
sprejerů?
Jsou v oblasti budovy nebo jiné
objekty poničené vandaly?

Jsou v oblasti místa, která by
podle vás potřebovala opravu?
(např. rozbité nebo zvlněné chodníky,
schody, poškozené lavičky, rozbité nebo
chybějící koše na odpadky, vybledlé
značení apod.)

Další dojmy, poznámky:

