
BEZPEČNĚ NEJEN DO ŠKOLY - VÝSLEDEK MAPOVÁNÍ OKOLÍ N3  
 
SPOLEČNÝ PROJEKT PRAŽSKÝCH MATEK A RODINNÉHO A KULTURNÍHO CENTRA NOVÁ TROJKA 
mapy vyplňovány v listopad 2007 – leden 2008 
Nebezpečná místa: 
 

1) tramvajová zastávka Lipanská (8) 
- nájezd  na schodech z Chlumovy ulice  velmi strmý a končí v zábradlí 
- na místě přechodu je rozbitá vozovka, kam zapadají kolečka kočárků 
Doporučení:  
oprava vozovky 
úprava nájezdu 
 

          
 

2) schody z Parukářky do Jeseniovy ulice (7) 
- schází navazující přechod 
Doporučení: 
vytvořit přechod 

 
 

3) Prokopava ulice – přechod do Chlumovy ulice (7) 
krátce zelená pro chodce, dlouho se čeká 
Doporučení: 
seřízení semaforu 

 
 
 



4) Jeseniova ulice (5) 
- rychlá jízda aut (v ulici škola, mateřská školka, obytná zóna) 
Doporučení: 
na začátek ulice dát ceduli obytná zóna  
omezení rychlosti 
u přechodů betonové zábrany proti zaparkovaným autům, bránícím výhledu 

 
 

 
5) křižovatka Jana Želivského a Jeseniova (5) 

- zelená pro chodce je krátce 
- odbočující auta nedávají přednost chodcům 
Doporučení: 
seřízení semaforu 

 
 

6) vnitroblok Jeseniovy ulice (4) 
- chodník končí v silnici bez možnosti přejít na jiný 

 

   
 

7) křižovatka Koněvova a Jana Želivského (4) 
- zelená pro chodce je krátce 
-odbočující auta z J. Želivského nedávají přednost 
Doporučení: 
seřízení semaforu 
k semaforu na J. Želivského přidat pro odbočovací pruh oranžového chodce 
 



8) schody do ul. Chelčického z Parukářky (3) 
- nájezd pro kočárky je příkrý a rozpadlý 
 
Doporučení: 
- opravit nájezd 

   
 

9) křižovatka Rokycanova a Koněvova (3) 
- auta rychle vjíždí do Koněvovy ul. 
- často stojí na přechodu a nerespektují chodce 
 
Doporučení:  

- posunout přechod do Rokycanovy ulice 
- cedule „pozor chodci“ 
-  

 
 
 

10) Roháčova ulice (3) 
- chybí přechody 
- není chodník mezi Lukášovou a Ostromečskou ulicí 
 

         
 



11) křižovatka Lupáčova a Olšanská (3) 
 -krátký interval zelené pro chodce 
-auta z Ondříčkovy ul. nedávají přednost chodcům 
 
Doporučení: 
seřízení semaforů 
 
 

12) přechod na křižovatce Jeseniova a Rokycanova (3) 
- vysoké obrubníky 
 
Doporučení:vytvořit bezbariérové 
nájezdy 
 
 
 
 
 
 
 

13) křižovatka Biskupcova a Zelenky Hajského (3) 
- není přechod pro chodce 
- přes zaparkovaná auta není možné se rozhlédnout 
Doporučení: 
vytvoření přechodu pro chodce 
 

   
 

14) Jičínská – výjezd z Paláce Flora (2) 
- není přechod 
 
 

15) parkující auta na chodníku v ulicích Jeseniova a Koněvova (2) 
 
 

16) tramvajová zastávka Olšanské hřbitovy (1) 
- žádné zátarasy směrem do silnice 
- špatný nájezd z přechodu na ostrůvek 

 
 

17)  tramvajová zastávka Želivského (1) 
- špatná přehlednost  
- žádné zátarasy směrem do silnice 

 
 



18) křižovatka Bořivojova a Ondříčkova (1) 
- není přechod 

 
19) křižovatka Rokycanova a Roháčova (1) 
- není vidět přes zaparkovaná auta 

 
20) křižovatka Olšanská, Jičínská a Chelčického (1) 
- krátký interval zelené pro chodce 

 
21) křižovatka Chlumova a Táboritská (1) 
- nepřehledná 

 
22) Lukášova ulice (1) 
- přechod z vnitrobloku k hudební škole není rozhled pro malé děti přes 

auta parkující až u přechodu 
 


