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1. ŘEŠENÁ LOKALITA 

1.1 POPIS LOKALITY 
Řešená lokalita se nachází v MČ Prahy 4 - Michle v západním cípu pomyslného 

trojúhelníku ohraničovaném Jižní spojkou a ulicemi 5. Května a U Plynárny. Předmětná 

lokalita se nachází v okolí školních objektů v Ohradní ulici.  

Studenti gymnázia představili dne 18.5.2010 tzv. problémovou mapu (obr. 1.1) 

nebezpečných míst, kterou vytvořili ve spolupráci s rodiči a učiteli. 

 
Obr. 1.1 : Grafické znázornění problémových míst (zdroj: prezentace studentů) 

 

V prezentaci studenti shrnuli výsledky ze svých analýz, ze kterých např. vyplývá, že většina 

studentů gymnázia využívá k dojížďce do školy MHD (79%). Osobním automobilem jsou 

přiváženi studenti v 7%. Čas dojížďky je znázorněn na obr. 1.2.  
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Obr. 1.2 : Čas dojížďky do gymnázia 

 

Při analýze bylo nejvíce problematických míst nalezeno v ulici Michelská. Bylo upozorněno 

na špatně čitelné vodorovné dopravní značení. Tato ulice však postoupí v blízkém období 

rekonstrukci. Popis je zmíněn v kapitole 2.1. Další nebezpečná místa byla vytipována v ulici 

Ohradní. Vzhledem k tomu, že si žáci a studenti stěžovali na špatné rozhledy v přechodech 

pro chodce za parkujícími vozidly, byla v ulici Ohradní provedena bezpečnostní analýza. 

 

1.2 ANALÝZA BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V ULICI OHRADNÍ 
Dopravní průzkum ulice Ohradní byl proveden ve středu 16. 6. 2010, tedy ještě před 

změnami, které nastaly se související rekonstrukcí ulice Michelská a následnou změnou 

organizace dopravy. V rámci komplexní analýzy byla lokalita pozorována metodou 

dopravních konfliktů a dále se zde provedlo měření rychlostí projíždějících vozidel. 

 

1.2.1 Měření rychlostí 
Měření rychlostí probíhalo pomocí laserového radaru Riegl (obr. 1.3) a to ve dvou profilech 

(viz obr. 1.4) na ulici Ohradní. První profil (obr. 1.5) byl zvolen v blízkosti přechodu pro 

chodce u gymnázia. Zde byla nejvyšší povolená rychlost 20 km/h z důvodu existence 

dopravního zařízení Z12 (Krátký příčný práh). Po vyhodnocení výsledků měření byla 

zjištěna průměrná rychlost 26 km/h. Percentil V85 se pohyboval 34 km/h. I když ulice 

Ohradní byla mezi křižovatkami Michelská a Tigridova jednosměrná (ve směru od 

Michelské), našli se za hodinu pozorování (13h-14h) celkem tři řidiči, kteří jeli v protisměru. 
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Obr. 1.3 : Laserový radar Riegl  

 
Obr. 1.4 : Měřící profily 

 

Ve druhém profilu (obr. 1.6) byla měřena rychlost v blízkosti základní školy. Zde byla 

nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. Průměrná rychlost ve směru ke škole (ve stoupání) byla 

zjištěna 33 km/h, resp. percentil V85 je 41 km/h. V opačném směru byl průměr 34 km/h, 

resp. percentil V85 je 42 km/h.  

 

 
Obr. 1.5 : Ulice Ohradní před gymnáziem 

(vodorovné dopravní značení bylo připraveno pro 
dočasný prázdninový provoz) 

 
Obr. 1.6 : Ulice Ohradní před základní školou 
 
 

 

Měření rychlostí prokázalo jistou mírou nekázně při dodržování nejvyšší povolené rychlosti. 

I když se nejedná o extrémní rozdíly mezi rychlostmi, přesto ulice Ohradní vyžaduje nutně 

určité úpravy, které zvýší bezpečnost provozu. 

 

1.2.2 Sledování dopravních konfliktů 
V okolí základní školy v Ohradní ulici se 16.06.2010 uskutečnila sledování skoronehod 

pomocí metody dopravních konfliktů. Bylo sledováno okolí dvou uzlových bodů. První z nich 

bylo okolí křižovatky „Na Křivině × Ohradní“. Za dobu měření od 7:15h – 8:15h se zde staly 
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3 skoronehody. Jedna z nich se stala v ulici Na Křivině, která je mírně v oblouku a osobní 

automobil se díky úzkému profilu jízdního pruhu málem čelně střetl s nákladním vozidlem 

Avia. Stupeň skoronehodovosti byl posouzen 3 (stupeň nejvyšší – ohrožení). Další dvě 

skoronehody se staly přímo v křižovatce ulic Ohradní a Na Křivině, kde se otáčejí řidiči poté, 

co vysadili své děti u školy. Zmíněné dva případy byly posouzeny stupněm 2 (omezení). 

Podíl chodců přecházejících mimo přechod pro chodce z celkové intenzity pěších činilo 

29%. Většina chodců přecházejících napříč křižovatkou byli dospělí. 

Druhý uzlový bod byl přechod pro chodce před samotnou základní školou. V průběhu 

sledování (7:15h – 8:15h) zde bylo pozorováno celkem 15 skoronehod. Nejzávažnější 

skoronehoda (stupeň 3 – ohrožení) se stala přímo na přechodu, kdy vozidlo jedoucí ulicí 

Ohradní směrem dolů nepřizpůsobilo rychlost jízdy a opravdu na poslední chvíli zastavilo 

těsně před přechodem, na kterém v tu chvíli přecházeli děti. Dalších 6 skoronehod (stupeň 

2 – omezení) způsobila vozidla rodičů, kteří dovážejí své děti do školy a v okolí přechodu 

před základní školou zastavují na jakémkoliv volném místě, čímž blokují dopravu v ulici a 

omezují rozhledové poměry a některá vozidla se pak v tomto prostoru ještě otáčejí. Zbylých 

8 skoronehod (stupeň 1 – porušení) způsobily přímo děti, které přecházeli mimo vyznačený 

přechod, často dokonce bez nutného rozhlédnutí. Celkově 1/3 dětí přecházela mimo 

vyznačený přechod pro chodce. 

 

 
Obr. 1.7 : Okolí základní školy v ulici Ohradní, kde probíhalo sledování dopravních konfliktů 

křižovatka Na Křivině x Ohradní 
(nebezpečné otáčení) 

přechod u ZŠ 
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1.3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
Ve zmiňované studentské prezentaci byla zmíněna i problematika cyklistické dopravy. Přes 

20% studentů gymnázia by se chtělo dopravovat do školy na kole. Bohužel tomu brání 

neznačené cyklistické trasy a chybějící infrastruktura. Další důvod nevyužívaní jízdního kola 

je nemožnost uschování bicyklu u školy (nebo ve škole). 

Hlavní příjezdové trasy cyklistů do oblasti jsou znázorněny na obrázcích. 

 

 
Obr. 1.8 : Severní příjezdové trasy cyklistů (zdroj: prezentace studentů) 

 

 
Obr. 1.9 : Jižní příjezdové trasy cyklistů (zdroj: prezentace studentů) 

 

Vedení cyklistů v oblasti je řešitelné ve 2 variantách. První varianta předpokládá přivedení 

cyklistů v ulici U Michelského mlýna v jízdních pruzích společně s automobilovou dopravou 

na křižovatku Michelská × U Michelského mlýna, odkud by trasa pokračovala po přejezdu 

pro cyklisty přes komunikaci Michelská a dále jako stezka pro chodce a cyklisty 

v levostranném (směr Kačerov) přidruženém prostoru komunikace Michelská na křižovatku 

Michelská × U Plynárny a dále by pak trasa pokračovala ulicemi U Mýdlárny, U Botiče a 
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Tigridova v jízdních pruzích společně s automobilovou dopravou na křižovatku 

Ohradní × Tigridova a pak ulicemi Ohradní, Psárská, Pekárenská v jízdních pruzích 

společně s automobilovou dopravou na křižovatku V Zápolí × Pekárenská a odtud dále 

mimo řešenou oblast. Druhá varianta předpokládá přivedení cyklistů v ulici U Michelského 

mlýna v jízdních pruzích společně s automobilovou dopravou na křižovatku Michelská × 

U Michelského mlýna, odkud by trasa pokračovala jako stezka pro chodce a cyklisty se 

společným provozem  v pravostranném (směr Kačerov) přidruženém prostoru komunikace 

Michelská na křižovatku Michelská × Ohradní a dále pak v ulici Ohradní v jízdních pruzích 

společně s automobilovou dopravou (obousměrné vedení cyklistů v komunikaci 

s jednosměrným provozem) na křižovatku Ohradní × Tigridova a pak ulicemi Ohradní, 

Psárská, Pekárenská v jízdních pruzích společně s automobilovou dopravou na křižovatku 

V Zápolí × Pekárenská a odtud dále mimo řešenou oblast. 

 

 
Obr. 1.10 : Možnosti vedení cyklistické trasy v řešené oblasti (mapový podklad: Google) 

 

 

 

Varianta 1 

Varianta 2 
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Výhodnější je druhá varianta vedení trasy, protože prochází přímo středem řešené oblasti a 

umožňuje tak chráněný příjezd cyklistů přímo ke školám v Ohradní ulici. 

Projekt rekonstrukce ulice Michelská (projekční atelier Grebner) počítá s vedením 

cyklistické trasy v ulici podle druhé varianty. V projektu ovšem není dořešeno převedení 

cyklistů přes křižovatku Michelská × Ohradní do ulice Ohradní. Toto převedení lze vyřešit 

nepřímým levým odbočením. Na rameni Ohradní (západ) by byl zřízen předsazený 

vyčkávací prostor pro cyklisty kam by byli navedeni cyklisté z ramene Michelská (sever). 

Signální program křižovatky by musel příslušně upraven, aby bylo umožněno plynulé 

převedení cyklistů přes celou křižovatku. 

V ulici Ohradní je v krátkém úseku (Michelská – Tigridova, cca. 120m) zaveden 

jednosměrný provoz (směr Tigridova), avšak předpokládá se zde obousměrný provoz 

cyklistů. Cyklisté jedoucí ve směru od Michelské ulice by byli vedeni v jízdním pruhu 

společně s automobilovou dopravou, pro opačný směr by byl zřízen vyhrazený jízdní pruh 

pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru na místě původního parkovacího pruhu. V dalším 

úseku (po cca. 70m), kde je uliční prostor širší,  by byl stávající chodník zúžen na 

normovanou šířku a za protisměrným jízdním pruhem pro cyklisty byl vybudován 

levostranný (směr Tigridova) parkovací pruh. 

 

 
Obr. 1.11 : Vzorový příčný řez ulice Ohradní - A 
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Obr. 1.12 : Vzorový příčný řez ulice Ohradní – B 

 

Vedení cyklopruhu v hlavním dopravním prostoru komunikace s jednosměrným provozem je 

v českých podmínkách relativně neobvyklé, ovšem v zahraničí je toto řešení zcela běžné. 

Výhodou tohoto řešení je, že cyklista i řidič motorového vozidla, kteří jedou po komunikaci, 

se navzájem vidí a vědí o sobě. 

 

 
Obr. 1.13 : Ulice Ohradní                            

(pohled od křižovatky s ulicí Michelská) 

 
Obr. 1.14 : Protisměrný cyklopruh v HDP 

v jednosměrné komunikaci (SRN) 
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2. PROBLÉMOVÁ MÍSTA A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

2.1 ULICE MICHELSKÁ (ÚSEK NUSELSKÁ – VYSKOČILOVA) 
Ulice Michelská je významná páteřní komunikace tvořící spojku místních částí Nusle a 

Michle (ulice Nuselská a U Plynárny) s pražskou magistrálou a Jižní spojkou v oblasti 

Kačerova. Komunikace je dopravně velmi zatížená (2009: obousměrně 19500 voz/den). 

Chodníky, přechody pro chodce a řešení křižovatek na této komunikaci zcela neodpovídá 

současným požadavkům. Celkově je komunikace v téměř havarijním stavu a její celková 

rekonstrukce je nezbytná. 

 

 
Obr. 2.1 : Ulice Michelská – mapa                

(zdroj: mapy.cz) 

 
Obr. 2.2 : Ulice Michelská – foto 

 (zdroj: Google) 
 

Projekt rekonstrukce ulice Michelská (úsek Nuselská – Vyskočilova) vypracovala projekční 

kancelář Grebner. V projektu jsou vyřešeny veškeré současné nedostatky komunikace. 

Komunikace bude v celé délce úseku řešena jako 2-pruhová s odbočovacími pruhy 

v křižovatkách. Chodníky budou vybudovány oboustranně v celém v normované šířce. 

Všechny přechody pro chodce budou řešeny jako dělené se středním ostrůvkem pro ochranu 

přecházejících chodců a mimokřižovatkové přechody budou navíc přisvíceny bílým světlem 

pro zvýšení pozorovatelnosti přecházejícího chodce. Komunikace bude v oblasti křižovatky 

Michelská × Ohradní napřímena a současné 3 směrové oblouky budou nahrazeny 

1 směrovým obloukem velkého poloměru. V uvolněném prostoru bude vybudováno 

parkoviště. Zastávky MHD budou řešeny jako zálivové a zastavující autobus nebude 

blokovat ostatní dopravu. V rámci projektu je též vyřešeno vedení cyklistické dopravy 

v úseku U Michelského mlýna – Ohradní jako obousměrná stezka pro chodce a cyklisty se 

společným provozem v pravostranném (směr Kačerov) přidruženém prostoru komunikace. 
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V projektu ovšem chybí řešení převedení cyklistů přes křižovatku Michelská × Ohradní do 

ulice Ohradní. Tato nenáročná úprava křižovatky je popsána v kap. 1.3. 

Rekonstrukce ulice Michelská již probíhá. V současné době (listopad 2010) je dokončena 

první etapa: úsek Hadovitá – Vyskočilova. V další stavební sezóně bude rekonstrukce 

pokračovat. 

 

2.2  ULICE NUSELSKÁ A U PLYNÁRNY 
Ulice Nuselská a U Plynárny tvoří významnou komunikaci tvořící spojku místní části Nusle 

s místní částí Záběhlice a s Jižní spojkou oblasti Spořilova. Komunikace je dopravně velmi 

zatížená (2009: obousměrně 18500 voz/den). Chodníky, přechody pro chodce a řešení 

křižovatek na této komunikaci zcela neodpovídá současným požadavkům. Dalším 

významným problémem této komunikace je neorganizované parkování osobních vozidel, 

která tak mnohde brání plynulosti dopravy a zhoršují rozhledové poměry.  

 

 
Obr. 2.3 : Ulice Nuselská a U Plynárny – mapa                 

(zdroj: mapy.cz) 

 
Obr. 2.4 : Ulice Nuselská – foto 

 (zdroj: Google) 
 

Projekt rekonstrukce ulic Nuselská a U Plynárny bude řešen na ČVUT v Praze Fakultě 

dopraní jako diplomová práce studenta. V rámci práce diplomant navrhne úpravy 

komunikace podle moderních zásad a současných technických předpisů s přihlédnutím 

k místním problémům (např. nedostatek parkovacích míst). Diplomová práce v současné již 

v přípravě. Předpokládaný termín odevzdání práce je květen 2011. 
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2.3 ULICE OHRADNÍ (ÚSEK MICHELSKÁ – NA KŘIVINĚ) 
Ulice Ohradní vede od křižovatky Michelská × Baarova přes sídliště Ohradní do křižovatky 

Michelská × Ohradní a dále směrem k železničnímu odstavnému nádraží. Komunikace má 

pouze místní význam a je bez většího zatížení zbytnou dopravou.  

V oblasti sídliště Ohradní je nedostatek parkovacích míst a parkující vozidla způsobují 

omezení plynulosti dopravy a zhoršení rozhledových poměrů. U základní školy dochází při 

ranním nástupu na vyučování k blokování komunikace vozidly rodičů, kteří dovážejí své děti 

do školy a v okolí přechodu před základní školou zastavují na jakémkoliv volném místě, čímž 

blokují dopravu v ulici a omezují rozhledové poměry a některá vozidla se pak v tomto 

prostoru ještě otáčejí. Obdobná situace se opakuje po skončení vyučování, ovšem vlivem 

různých konců vyučování jednotlivých věkových skupin žactva není odpolední situace natolik 

markantní. Dalším problémem v blízkosti základní školy je vbíhání dětí do komunikace, často 

bez rozhlédnutí, kterému je nutno zamezit a směrovat děti na přechod pro chodce. 

 

 
Obr. 2.5 : Ulice Ohradní – mapa                   

(zdroj: mapy.cz) 

 
Obr. 2.6 : Ulice Ohradní – foto 

 (zdroj: Google) 
 

Úpravy ulice Ohradní v úseku Michelská – Na Křivině byly navrženy podle moderních zásad 

a platných technických předpisů s přihlédnutím k místním možnostem. 

Úsek Na Křivině – Pod Vršovickou vodárnou je řešen variantách: 

A) obousměrný provoz; 

B) jednosměrný provoz směr dolů; 

C) jednosměrný provoz směr dolů a vyhrazená stání pro krátkodobé zastavení 

v blízkosti základní školy. 

Varianta A (viz příloha 1A) předpokládá zachování obousměrného provozu kolem základní a 

mateřské školy s upravenou šířkou jízdních pruhů (3,00m) a parkovacím pruhem pro směr 

dolů v úseku Na Křivině – přechod u ZŠ. Přechod pro chodce u ZŠ by byl řešen na širokém 
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zvýšeném příčném prahu a byl navíc přisvícen bílým světlem pro zvýšení pozorovatelnosti 

přecházejícího chodce.  V okolí základní školy by nebylo umožněno zastavení. Samostatné 

sjezdy k ZŠ a k MŠ by byly osazeny sklápěcími vjezdovými sloupky. Chodník před základní 

školou by byl vybaven zábradlím, aby bylo zabráněno vbíhání dětí do vozovky. Zastavování 

vozidel rodičů a jejich bezpečné otáčení se předpokládá na parkovišti v ulici Pod Vršovickou 

vodárnou, které v potřebných časech nabízí dostatečnou kapacitu. V této variantě je navíc 

navrženo zjednosměrnění ulice Ohradní v úseku Baarova – Na Křivině a v tomto úseku 

zřízení oboustranných parkovacích pruhů.  

Varianta B (viz příloha 1B) předpokládá zjednosměrnění úseku kolem základní a mateřské 

školy směrem dolů a oboustranné parkovací pruhy v úseku Na Křivině – přechod u ZŠ. 

Přechod pro chodce u ZŠ by byl řešen na širokém zvýšeném příčném prahu a byl navíc 

přisvícen bílým světlem pro zvýšení pozorovatelnosti přecházejícího chodce.  V okolí 

základní školy by nebylo umožněno zastavení. Samostatné sjezdy k ZŠ a k MŠ by byly 

osazeny sklápěcími vjezdovými sloupky. Chodník před základní školou by byl vybaven 

zábradlím, aby bylo zabráněno vbíhání dětí do vozovky. Zastavování vozidel rodičů a jejich 

bezpečné otáčení se předpokládá na parkovišti v ulici Pod Vršovickou vodárnou, které 

v potřebných časech nabízí dostatečnou kapacitu. 

Varianta C (viz příloha 1C) předpokládá zjednosměrnění úseku kolem základní a mateřské 

školy směrem dolů a oboustranné parkovací pruhy v úseku Na Křivině – přechod u ZŠ. 

Přechod pro chodce u ZŠ by byl řešen na širokém zvýšeném příčném prahu a byl navíc 

přisvícen bílým světlem pro zvýšení pozorovatelnosti přecházejícího chodce. Před základní 

školou by bylo zřízeno několik míst pro krátkodobé zastavení (parkoviště K+R), která by 

sloužila rodičům. Samostatné sjezdy k ZŠ a k MŠ by byly osazeny sklápěcími vjezdovými 

sloupky.  

 

 
Obr. 2.7 : Přechod pro chodce u ZŠ Ohradní 

 
Obr. 2.8 : Křižovatka Ohradní × Na Křivině 
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Křižovatka Ohradní × Na Křivině je ve všech variantách řešena zvýšenou křižovatkovou 

plochou, která řidiče upozorní na změnu dopravního režimu v navazujícím úseku 

komunikace. Komunikace Na křivině by byla přibližně v polovině (v blízkosti křižovatky) 

bodově zúžena (překážka pro směr dolů), aby byla regulována rychlost vozidel v tomto 

úseku. Úsek Pod Vršovickou vodárnou – Michelská je řešen jako 2-pruhový obousměrný 

s upravenou šířkou jízdních pruhů (3,00m) a s parkovacím pruhem pro směr nahoru a 

nezměněným parkovacím pásem pro směr dolů vprostřed úseku. 

 

2.4 PŘESTUPNÍ UZEL MHD „KLOBOUČNICKÁ“ 
Přestupní uzel MHD „Kloboučnická“ se nachází v prostoru vícenásobné křižovatky 

Nuselská × K Podjezdu. V prostoru přestupního uzlu jsou nedostatečné pěší vazby (chybějící 

přechody pro chodce), parkující vozidla v křižovatkách omezují rozhledy a zcela nelogicky 

chybí tramvajová zastávka na procházející tramvajové trati (linka 11). 

 

 
Obr. 2.9 : Přestupní uzel Kloboučnická – mapa                   

(zdroj: mapy.cz) 

 
Obr. 2.10 : Přestupní uzel Kloboučnická – foto 

 (zdroj: Google) 
 

Úpravy přestupního uzlu (viz příloha 2) byly navrženy podle moderních zásad a platných 

technických předpisů s přihlédnutím k místním možnostem. Ve všech ulicích jsou upraveny 

šířky jízdních pruhů. V křižovatkách jsou upravena nároží pro zabránění parkování, 

parkování je řešeno v okolních ulicích podle šířkových možností jako šikmé stání nebo 

podélné stání. V ulici Nuselská jsou navrženy ve vystřídané poloze před křižovatkou 

tramvajové zastávky s nástupními ostrůvky s navazujícími přechody pro chodce přes ulici 

Nuselská. Nově je doplněna podélná pěší vazba přes centrální ostrov křižovatky. 

Autobusová zastávka v ulici K Podjezdu je nově řešena jako zálivová. 
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Řešení přestupního uzlu Kloboučnická je součástí samostatného projektu úprav ulic 

Nuselská a U Plynárny a autor projektu může navrhnout jiné úpravy této lokality. Popisovaný 

návrh pouze představuje jednu z možností. 
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4. PŘÍLOHY 
 
 1A Úprava ulice Ohradní před ZŠ – varianta A 1:1000 

 1B Úprava ulice Ohradní před ZŠ – varianta B 1:1000 

 1C Úprava ulice Ohradní před ZŠ – varianta C 1:1000 

 2 Přestupní uzel Kloboučnická 1:1000 

 3A Vedení cyklistikých tras v oblasti --- 

 3B Vzorové příčné řezy ulice Ohradní 1:100 

 4A Seznam nebezpečných míst --- 

 4B Mapa nebezpečných míst --- 

   

 















Příloha 4A 1 

 

PROBLEMATICKÁ MÍSTA A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

(ZŠ Ohradní – modře; Gymnázium E.Krásnohorské – červeně; společné - černě) 
 

Č PROBLEMATICKÉ MÍSTO DOPORUČENÍ ČETNOST 

14 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA HADOVITÁ (směr Nusle) přesunout zastávku blíž ke škole  109 

7 

U PLYNÁRNY - STANICE TRAMVAJE A AUTOBUSU  
nebezpečný přechod z ostrůvku na chodník, řidiči ho nerespektují, děti si zkracují 
cestu k ostrůvku směr Nusle 
ostrůvky jsou úzké, pokud je tam víc lidí (třída dětí), musejí vstupovat do silnice 

instalovat semafor 
 68 

8 
křižovatka MICHELSKÁ x NUSELSKÁ 
auta jezdí rychle, řidiči nedají přednost autobusům 
špatně se přechází Michelská k zastávce autobusu směr Kačerov 

 68 

11 křižovatka MICHELSKÁ x OHRADNÍ 
nehlídají tam strážníci instalovat semafor nebo zpomalovací prahy 52 

12 
MICHELSKÁ – PŘECHOD 
řidiči nerespektují přechod od zastávky autobusu, přechod je vybledlý, není vidět 
děti si zkracují cestu v zatáčce, omezená rychlost pouze na 40 km/h 

instalovat zpomalovací práh, světelné pruhy,          
za tmy osvětlit  
 

47 

6 
NUSELSKÁ 
hustý provoz, časté nehody 
nepřehledné přechody na Nuselské; přecházení bereme jako adrenalinový sport  

zrušit parkovací místa pro auta na Nuselské (stojí 
podél), parkující auta brání výhledu 
 

43 

16 
 

křižovatka MICHELSKÁ x VYSKOČILOVA:  
velká fronta na odbočení doleva (směrem z Budějovické do Michelské), krátké 
intervaly semaforu; v ulici Vyskočilova – hustý provoz v obou směrech 

 29 

15 MICHELSKÁ (směr Kačerov) 
chodník je jen na jedné straně, špatně se tam přechází, nedá se doběhnout autobus  19 

5 NUSELSKÁ – POD PRAMENEM   
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nejsou přechody, nepřehledné 

2 BOHDALECKÁ x U PLYNÁRNY 
nepřehledná velká křižovatka u Kauflandu, velký provoz, časté havárie   14 

13 Přechod HADOVITÉ shora (od autobusové zastávky Hadovitá směr Nusle) – 
nepřehledné, parkují tam auta označit přechod 13 

 NÁJEZD NA JIŽNÍ SPOJKU (směrem od Thomayerovy nemocnice) 
zavést samostatný pruh pro autobusy směr Kačerov 
vybudovat cyklostezku Thomayerova nemocnice - 
Michelská  

9 

17 Přechod před ZŠ Ohradní: děti na něj vbíhají bez rozhlédnutí, přes parkující auta 
nejsou vidět, řidič nemá šanci zastavit (hlavně při jízdě směrem dolů) 

nainstalovat zpomalovací pruhy těsně před přechod, 
šikmo, jen ke kraji silnice, aby se tam nedalo 
parkovat 

8 

1 SLAVIE x VRŠOVICKÁ 
nepřehledná velká křižovatka u Edenu, velký provoz, časté havárie   6 

 Zastávka MICHELSKÝ LES v obou směrech nechat zastávku „na znamení“, 
většinou tam nikdo nevystupuje ani nenastupuje  6 

22 OHRADNÍ 
parkující auta brání v rozhledu, není vidět také přes dopravní značky  5 

19 PŘECHOD ULICE NA KŘIVINĚ – OHRADNÍ 
rychlá jízda aut z ulice na Křivině instalovat zpomalovací práh 5 

3 U PLYNÁRNY x POPOVICKÁ 
nebezpečný přechod  3 

20 NAD KŘIŽOVATKOU OHRADNÍ – NA KŘIVINĚ 
špatný průchod, parkující auta brání přecházení dětí  3 

23 BAAROVA - parkující auta na chodníku, projíždějící neberou ohled na chodce  2 
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24 VOKÁČOVA X 5.KVĚTNA  
podchod není bezpečný (narkomani)  2 

25 DRUŽSEVNÍ OCHOZ X SDRUŽENÍ 
není přechod, z celého „srdce“ Družstevní ochoz děti přebíhají kdekoliv  2 

18 PARKOVIŠTĚ POD OHRADNÍ  
nepřehledné, dítě nepřejde  2 

4 U PLYNÁRNY 
není průběžný chodník před domy - nedá se přejít na druhou stranu (hustý provoz)  1 

9 MICHELSKÁ – VÝJEZD ZE STAVEBNIN 
chybí přechod  1 

10 MICHELSKÁ x U MICHELSKÉHO MLÝNA 
chybí přechod (za mostkem přes Botič)  1 

21 OHRADNÍ X SCHODY 
přechod není vyznačen značkou  1 

 
VOKÁČOVA x HANUSOVA 
auta parkují u přechodu, špatný rozhled 
cesta z ulice Vokáčova není možná pro matky s kočárky a invalidy 

opravit povrch vozovky 
 
1 
1 

ULICE MICHELSKÁ 
hustý automobilový provoz, časté dopravní zácpy  
časté nehody, někteří zde nehodu viděli  
rozbitá vozovka  
cesta na kole je nereálná 
přeplněné autobusy, úzká cesta pro brusle 
náledí v zimě, nebezpečný sloup na chodníku 

 
omezit rychlost v ulici Michelské na 30 km/h 
 

 
161 
28 
29 
6 
1 
7 

D
A

LŠÍ 

 zavést školní autobusy 63 
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