
I. 2. Otázky na organizaci dopravy - zejména na jednosměrnost komunikací    
   

  
Ulice Valdštejnská a Tomášská je: 
                    a)  jednosměrná od Malostranského nám. k ulici Pod Bruskou 
                    b)  jednosměrná od ulice Pod Bruskou k Malostranskému nám. 
                    c)  obousměrná 
  
Ulice V Botanice je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Kartouzské k ulici Zborovské 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Dienzenhoferových sadů (ulice Zborovské) k ulici Kartouzské 

  
Janáčkovo nábřeží je v úseku mezi ulicí Vítěznou a Jiráskovým mostem: 
                    a)  obousměrné 
                    b)  jednosměrné od Vítězné ulice k Jiráskovu mostu 
                    c)  jednosměrné od Jiráskova mostu k Vítězné ulici 
  
Ulice Korunní je v úseku Blanická - Šumavská: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Blanické k ulici Šumavské 
                    c)  jednosměrná od ulice Šumavské k ulici Blanické 
  
Ulice Krakovská je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od Václavského nám.  k Žitné ulici 
                    c)  jednosměrná od Žitné ulice k Václavskému nám. 

  
Ulice Politických vězňů je v úseku Opletalova - Jindřišská: 
                    a)  jednosměrná od Opletalovy ulice k Jindřišské ulici 
                    b)  obousměrná 
                    c)  obousměrná Jindřišská – Olivova a jednosměrná Olivova - Opletalova 
  
Ulice Pařížská je v úseku Široká - Staroměstské nám.: 
                    a)  jednosměrná od Široké ulice ke Staroměstskému nám. 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Staroměstského nám.  k Široké ulici 
  
Smetanovo nábřeží je: 
                    a)  jednosměrné od Křižovnického nám.  k ulici Národní 
                    b)  obousměrné 
                    c)  jednosměrné od ulice Národní ke Křižovnickému nám. 
  
     Ulice Truhlářská je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od Petrského nám.  k ulici Revoluční 
                    c)  jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám. 
   
Ulice Letenská je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Klárov k Malostranskému nám. 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Malostranského nám.  k ulici Klárov 

  
Hořejší nábřeží je: 
                    a)  jednosměrné od ulice Nábřežní k ulici Strakonické 
                    b)  jednosměrné od ulice Strakonické k ulici Nábřežní 
                    c)  obousměrné 
  
Ulice Jaromírova je: 
                    a)  jednosměrná od Ostrčilova nám. k ulici Křesomyslově 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Křesomyslovy k Ostrčilovu nám. 
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Ulice Legerova je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od Nuselského mostu k ulici Wilsonově 
                    c)  jednosměrná od ulice Wilsonovy k Nuselskému mostu 

  
Ulice Na Příkopě je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Hybernské k ulici Panské 
                    c)  jednosměrná od ulice Panské k ulici Hybernské 
  
Dvořákovo nábřeží je: 
                    a)  obousměrné 
                    b)  jednosměrné od nám.  Curieových k ulici Na rejdišti 
                    c)  jednosměrné od ulice Na rejdišti k nám.  Curieových 
  
Ulice Křižovnická je: 
                    a)  jednosměrná od náměstí Jana Palacha ke Křižovnickému nám. 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Křižovnického nám. k náměstí Jana Palacha 
  
Ulice Zlatnická je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od Petrského nám. k ulici Na poříčí 
                    c)  jednosměrná od ulice Na poříčí k Petrskému nám. 
  
Ulice Národní mezi ulicí Spálenou a Perlovou je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Spálené k ulici Perlové 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Perlové k ulici Spálené 
  
Ulice Matoušova je: 
                    a)  jednosměrná od Dienzenhoferových sadů k ulici Štefánikově 
                    b)  jednosměrná od ulice Štefánikovy k Dienzenhoferovým sadům 
                    c)  obousměrná 
  
Ulice Anglická a  Žitná jsou: 
                    a)  obousměrné 
                    b)  jednosměrné od Karlova nám. k náměstí Míru 
                    c)  jednosměrné od náměstí Míru ke Karlovu nám. 
  
Ulice Resslova je: 
                    a)  jednosměrná od Jiráskova nám.ke Karlovu náměstí 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Karlova nám. k Jiráskovu náměstí 
  
Ulice Štěpánská je v úseku Václavské nám.- Žitná: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Žitné k Václavskému nám. 
                    c)  jednosměrná od Václavského nám. k ulici Žitné 
  
Ulice Senovážná je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Hybernské k Senovážnému nám. 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Senovážného nám. k ulici Hybernské 
  
Ulice Hybernská je mezi ulicí Senovážnou a Opletalovou: 
                    a)  jednosměrná od ulice Opletalovy k ulici Na příkopě 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Senovážné  k ulici Opletalově 
  
Ulice Revoluční je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od náměstí Republiky ke Štefánikovu mostu 
                    c)  jednosměrná od Štefánikova mostu k náměstí Republiky 

  
 



Ulice Havlíčkova mezi ulicí Na Florenci a ulicí Hybernskou je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Hybernské k ulici Na Florenci 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Na Florenci k ulici Hybernské 
  
Ulice Sokolovská mezi ulicí Prvního pluku a Karlínským nám. je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Prvního pluku ke Karlínskému nám. 
                    c)  jednosměrná od Karlínského nám.  k ulici Prvního pluku 
  
Ulice Perlová je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Rytířské k ulici Národní 
                    b)  jednosměrná od ulice Národní k ulici Rytířské 
                    c)  obousměrná 
  
Ulice Zborovská je: 
                    a)  jednosměrná od (ul. V botanice) Diezenhoferových sadů k ulici Vítězné 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Vítězné k( ulici Matoušově) Dienzenhoferovým sadům 
  
Ulice Vrchlického a Duškova jsou: 
                    a)  obousměrné 
                    b)  jednosměrné od ulice Plzeňské k ulici Mozartově 
                    c)  jednosměrná od ulice Mozartovy k ulici Plzeňské 
  
Ulice Mezibranská a Sokolská jsou: 
                    a)  jednosměrné od Nuselského mostu k Václavskému nám. 
                    b)  obousměrné 
                    c)  jednosměrné od Václavského nám. k Nuselskému mostu 
  
Ulice Panská je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Na příkopě k ulici Jindřišské 
                    c)  jednosměrná od ulice Jindřišské k ulici Na příkopě 
  
Ulice Soukenická je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému náměstí 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od Petrského náměstí k ulici Revoluční 
  
Ulice Na Poříčí mezi ulicí Zlatnickou a ulicí Těšnov je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Těšnov k ulici Zlatnické 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Zlatnické k ulici Těšnov 
  
Ulice Sokolovská mezi ulicí Ke Štvanici a ulicí Prvního pluku je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Ke Štvanici k ulici Prvního pluku 
                    c)  jednosměrná od ulice Prvního pluku k ulici Ke Štvanici 

  
Ulice U Bulhara je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Hybernská k ulici Bolzanova 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Bolzanova k ulici Hybernská 

  
Ulice Gogolova je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Chotkova k ulici Skořepka 
                    b)  obousměrná mezi ul. Chotkova a přístupovou komunikací ke Kramářově vile 
                    c)  jednosměrná od ulice Skořepka k ulici Chotkova 

  
Ulice Harantova je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Karmelitská k ulici Nebovidská 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Nebovidská k ulici Karmelitská 

  
 



Ulice Nebovidská je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Harantova k ulici Hellichova 
                    b)  obousměrná 
                    c)  jednosměrná od ulice Hellichova k ulici Harantova 

  
Ulice U Sluncové je: 
                    a)  jednosměrná od ulice Za Invalidovnou k ulici Pod plynojemem 
                    b)  jednosměrná od ulice Pod plynojemem k ulici Za Invalidovnou 
                    c)  obousměrná 

  
Ulice U Trojice je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Plzeňská k ulici Duškova 
                    c)  jednosměrná od ulice Duškova k ulici Plzeňská 

  
Ulice Stroupežnického je: 
                    a)  obousměrná  
                    b)  jednosměrná od ulice Ostrovského k ulici Bozděchova 
                    c)  jednosměrná od ulice Bozděchova k ulici Ostrovského 

  
Ulice Jindřicha Plachty je: 
                    a)  obousměrná 
                    b)  jednosměrná od ulice Nádražní k ulici Svornosti 
                    c)  jednosměrná od ulice Svornosti k ulici Nádražní 
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