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1 Identifika ční údaje 

1.1 Základní údaje 
 

NÁZEV PROJEKTU: Analýza dopravy v klidu pro území MČ Praha 13 

OBEC: Praha 13 

KRAJ:  Praha 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: 755541 - Stodůlky 

1.2 Objednatel dokumentace 
 

NÁZEV A ADRESA INVESTORA:  Městská část Praha 13 

      Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 

      IČO: 00241687 

      DIČ: CZ 00241687 

ZÁSTUPCE VE VĚCECH TECHNICKÝCH: Miroslav Jíra, vedoucí Odboru dopravy 

ZÁSTUPCE VE VĚCECH SMLUVNÍCH: Miroslav Jíra, vedoucí Odboru dopravy 

1.3 Zhotovitel projektu  
 

NÁZEV: CityPlan, spol. s r.o. 

ADRESA:   Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

     IČO: 47307218 

     DIČ: CZ 47307218 

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Ing. Petr Hájek, ved. Střediska dopravních projektů 

ZPRACOVATELÉ: Ing. Jakub Vyhnálek 

 Ing. Petr Hájek 

 Ing. Vít Bartoš 

 Ing. Jan Kubásek 
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2 Mapové listy základních sídelních jednotek 
 

Mapa základních sídelních jednotek (ZSJ) M 1:15 000 

Mapa ZSJ Nové Butovice – západ  M 1:5 000 

Mapa ZSJ Nové Butovice – východ  M 1:5 000 

Mapa ZSJ Nové Butovice – jih   M 1:5 000 

Mapa ZSJ Ohrada    M 1:5 000 

Mapa ZSJ Velká Ohrada   M 1:5 000 

Mapa ZSJ Lužiny – jih    M 1:5 000 

Mapa ZSJ Lužiny - střed   M 1:5 000 

Mapa ZSJ Luka     M 1:5 000 

Mapa ZSJ Stodůlky – západ   M 1:5 000 
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3 Úvod 

3.1 Předmět a cíle analýzy 
Předmětem dokumentu je komplexní analýza dopravy v klidu ve vytipovaném území 

Městské části Praha 13, prohlídka vytipovaného území, analýza současného stavu 

parkovacích míst a doporučení řešení zjištěného stavu. 

Analýza je zaměřena na problematiku pracovního dne; jedná se o: 

• aktuální počet parkovacích míst pro rezidenty 

• problematiku dojíždějících automobilovou dopravou do Prahy ze Středočeského 

kraje 

• parkovací místa u přestupních míst na MHD, především v blízkosti stanic metra 

• posouzení, zda je na území MČ Praha 13 možné vymezit oblasti, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 

s cenovými předpisy (zóny placeného stání) 

• analýzu skutečného počtu parkovacích míst a provedení kvalifikovaného odhadu 

skutečné poptávky po těchto stáních 

Analýza dále popisuje stávající stav a faktory, které jej ovlivňují. 

Cílem analýzy je poskytnout dostatek podkladů pro přípravu a zdůvodnění návrhů 

řešení dopravy v klidu v návaznosti na okolní městské části. 

3.2 Vymezení řešeného území 
Pro analýzu byly vytipovány tyto oblasti: 

• Sídliště Nové Butovice – vymezená ulicemi Bucharova, Jeremiášova, Pod Hranicí 

a Nárožní 

• Sídliště Lužiny – vymezená ulicemi Jeremiášova, Oistrachova, Kettnerova, U 

Jezera, Sezemínská, Bronzová, Zázvorkova, Modrá a Böhmova. 

• Sídliště Velká Ohrada – vymezená ulicemi Tlumačovská, Janského, Klausova, 

Červeňanského, Rotavská, Jaroslava Foglara, Karla Kryla, Nad Dalejským 

údolím, Přeučilova, Anny Rybníčkové a Raichlova. 

• Sídliště Stodůlky – vymezená ulicemi Oistrachova, Jeremiášova, Lýskova, 

Chalabalova a Hostinského 

Jednotlivé úseky byly dále rozděleny do úseků, ve kterých bylo provedeno sčítání 

obsazenosti parkovacích míst. 
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4 Podklady 
• Ortofotomapa – ČUZK 2011 

• Katastrální mapy – ČUZK 2011 

• Mapa technického vybavení – Útvar rozvoje hlavního města Prahy, 2011 

• Územní plán hlavního města Prahy 

• Analýza dopravy v klidu na území Praha 13 – Lužiny, M.O.Z. Consult, 12/1999 

• Analýza dopravy v klidu na území Praha 13 – Velká Ohrada. M.O.Z. Consult, 06/1999 

• Analýza dopravy v klidu na území Praha 13 – Stodůlky, M.O.Z. Consult, 12/1999 

• Návrh řešení dopravy v klidu území Městské části Velká Ohrada, D plus – Projektová 

a inženýrská a.s., 12/2009 

• Statistická data, Český statistický úřad, 2011 

• Dopravní průzkum – provedený firmou CityPlan, spol. s r. o., 2011 

5 Popis řešeného území 
 

 

Sídlišt ě Velká Ohrada  

Sídlišt ě Nové Butovice  

Sídlišt ě Lužiny  
Sídlišt ě Stodůlky  
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5.1 Sídlišt ě Nové Butovice 
Sídliště Nové Butovice se nachází ve východní části Městské části Praha 13. Ze severu 

je sídliště ohraničeno ulicí Nárožní a Bucharova, z východu ulicí Bucharova, z jihu ulicí 

Jeremiášova a ze západu ulicí Pod Hranicí. Výstavba probíhala v letech 1986 – 1993; 

sídliště je koncipováno pro 25 tisíc lidí. Po roce 1989 se výstavba rozestavěného sídliště 

Nové Butovice a příprava stavby sídliště Jihozápadní město II pozastavila a stavba byla na 

čas zakonzervována. Vzhledem k tomu, že panelové domy byly již z velké části dostavěny, 

bylo rozhodnuto sídliště dokončit. Proto jsou Nové Butovice jedním z posledních českých 

panelových sídlišť, dokončených až v 1. polovině 90. let. 

Ani po dostavbě panelových domů nebyla výstavba ukončena, pouze byly změněny 

technologie. Zbytek Nových Butovic je dokončován již kvalitnějšími, zděnými domy. Výstavba 

pokračuje i v současnosti a proto dnes patří Stodůlky mezi nejvíce přirůstající městské části 

s velmi mladým obyvatelstvem. 

Středem oblasti prochází trasa metra linky B; na území sídliště se nachází dvě její 

stanice – Nové Butovice a Hůrka. 

Sídliště je tvořeno panelovými domy uspořádanými většinou do pravoúhlé zástavby. 

V centru oblasti jsou situovány obchody a služby. Občanskou vybavenost doplňují mateřská 

a základní škola, jesle a gymnázium. 

5.1.1 Dopravní obslužnost 

5.1.1.1 Dopravní obslužnost MHD 

Pro dopravní obslužnost území MHD mají největší význam stanice metra trasy B Nové 

Butovice a Hůrka, které zajišťují kapacitní spojení s centrem města. Doplňkovou funkci pro 

obsluhu v rámci sídliště mají autobusové linky MHD spojující sídliště Nové Butovice 

s oblastmi Dejvice, Řepy, Stodůlky a Lužiny, jejichž terminál je situován u vestibulu stanice 

Nové Butovice. Jedná se o linky č. 130 (Na Knížecí – Stodůlky), 142 (Nové Butovice – Nad 

Malou Ohradou), 149 (Dejvická – Nové Butovice), 164 (Nové Butovice – Bílá Hora), 179 

(Nové Butovice – Letiště Ruzyně), 184 (Nové Butovice – Petřiny), 211 (Nové Butovice – 

Velká Ohrada), 219 (Nové Butovice – Bavorská), 225 (Nové Butovice – Letiště Ruzyně) a 

256 (Nové Butovice – Nádraží Radotín). 

V rámci stanice metra Nové Butovice je v provozu záchytné parkoviště systému P+R. 

5.1.1.2 Dopravní obslužnost IAD (individuální autom obilová doprava) 

Sídliště je napojeno na místní sběrnou komunikaci Jeremiášova pomocí křižovatek 

s ulicemi Ovčí hájek a Pod Hranicí a dále křižovatkami ulice Bucharova s ulicemi 

Běhounkova, Nušlova, Petržílkova a Seydlerova.  
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5.2 Sídlišt ě Lužiny 
Sídliště Lužiny se nachází ve středu Městské části Praha 13 severně od významné 

sběrné komunikace Jeremiášova. Ze severu je sídliště ohraničeno zelení a vodními 

plochami, z východu ulicí Pod Hranici a ze západu ulicí Oistrachova. Výstavba probíhala 

v letech 1980 – 1986; sídliště je koncipováno pro 26 tisíc lidí. 

Středem sídliště vede trasa metra linky B; na území sídliště se nachází dvě její stanice 

Lužiny a Luka. 

Ze statistického hlediska je sídliště tvořeno třemi základními sídelními jednotkami: 

• Lužiny střed (část severně od trasy metra zahrnující rondely Kettnerova, U jezera, 

Bronzová, Zázvorkova a ulice Horákova a Sezemínská) 

• Lužiny jih (část jižně od ulice Archeologická a východně od ulice Mukařovského 

až k ulici Pod Hranicí, zahrnuje dvojrondel Amforová – Podpěrová – Brdičkova, 

ulici Kolovečskou, půlrondel Píškova a ulice Mohylová, Zvoncovitá, Böhmova a 

Modrá) 

• Luka (část jihozápadně od ulice Mukařovského; zahrnuje vrstvený dvojrondel 

Bellušova – Chlupova – Neustupného, ulici Holýšovskou, dvojrondel Trávníčkova 

– Fantova, kulturní a obchodní centrum Luka) 

V každé z částí se nachází jeden velký komplex základní školy mimo rondely a jeden až 

dva menší pavilony ZŠ uvnitř rondelů. Dále se na sídlištích nacházejí mateřské školy, 

restaurace, parkoviště a další objekty. 

Sídliště je tvořeno především panelovými domy, které jsou uspořádány do rondelů, což 

je jediné takové uspořádání se střední Evropě. Rondel tvoří půlkruh (případně dva vnořené 

půlkruhy), ve kterém je klidová zóna s pískovištěm, hřištěm a zelení. U stanice metra Lužiny 

je obchodní centrum s knihovnou. 

Severně od sídliště se v údolí Prokopského potoka nachází Centrální park se dvěma 

retenčními nádržemi (bezejmenná N1 Stodůlky a N2 Stodůlky neboli Nepomucký rybník), 

vytvořený v 90. letech 20. století. Přes údolí a park vede na sídliště Nové Butovice most 

metra linky B zprovozněný v roce 1994. Na svém západním okraji sousedí Oistrachovou ulicí 

sídliště Lužiny se sídlištěm Stodůlky. 

Severní část sídliště je tvořena čtyřmi bloky panelových domů koncipovaných do tvaru 

obráceného písmene „U“ (délky cca 400 m) a dále pěti samostatnými panelovými domy. 

Uvnitř jednotlivých bloků se nachází zeleň s plochami pro pohyb a relaxaci. Občanskou 

vybavenost severní části doplňuje mateřská a základní škola. 

Jižní část je tvořena třemi uzavřenými bytovými bloky (délka bloku cca 1000 m), jedním 

blokem tvaru písmene „C“ a dále sedmi samostatnými panelovými domy. Uvnitř jednotlivých 

bloků se nachází zeleň s plochami pro pohyb a relaxaci a nízkopodlažní objekty. Součástí 
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této části je i obchodní centrum Lužiny, Kulturní středisko Luka, pět základních a jedna 

mateřská škola. 

5.2.1 Dopravní obslužnost 

5.2.1.1 Dopravní obslužnost MHD 

Pro dopravní obslužnost území MHD mají největší význam stanice metra trasy B Lužiny 

a Luka, které zajišťují kapacitní spojení s centrem města. Doplňkovou funkci pro obsluhu 

v rámci sídliště mají autobusové linky MHD spojující sídliště Lužiny s oblastmi Dejvice, Řepy, 

Stodůlky a Nové Butovice. Jedná se o linky č. 174 (Velká Ohrada – Hradčanská), 225 (Nové 

Butovice – Letiště Ruzyně), 230 (Sídliště Stodůlky – Chaplinovo náměstí) a 249 (Stodůlky – 

Třebonice). 

5.2.1.2 Dopravní obslužnost IAD 

Sídliště je napojeno na místní sběrnou komunikaci Jeremiášova pomocí křižovatek 

s ulicemi Archeologická, Mukařovského a Oistrachova. Z pohledu zatížení intenzitou dopravy 

je nejvíce frekventovaná křižovatka Archeologická – Jeremiášova. 

5.3 Sídlišt ě Velká Ohrada 
Velká Ohrada je městská čtvrť nacházející se na jihu pražské městské části Praha 13. 

Tato čtvrť rozkládající se severně od Dalejského potoka, se skládá ze západní nové bytové 

zástavby situované kolem ulice Raichlova a Švejcarova náměstí, která je tvořena 24 

bytovými domy.  Centrální část zástavby tvoří původní vesnice, jejímž centrem je Ohradské 

náměstí. V její těsné blízkosti, východně od Ohradského náměstí, bylo v letech 1988 – 1993 

vybudováno stejnojmenné sídliště Velká Ohrada, které bylo koncipováno pro 13 tisíc 

obyvatel. Toto panelové sídliště bylo navrženo s čtvercovou zástavbou zahrnující celkem 9 

uzavřených městských bloků o rozměrech 120 m s promenádami, které tvoří pravoúhle 

koncipovanou vnitřní síť ulic. Uvnitř sídliště se nachází ústřední obchodní středisko. 

Z hlediska terénních podmínek má sledované území výškový vrchol u severozápadního 

rohu sídliště a od něj se postupně svažuje jak na jih k točně autobusu ul. Červeňanského 

(výškový rozdíl cca 6 m), tak k severovýchodnímu rohu sídliště (výškový rozdíl až 10 m). 

5.3.1 Dopravní obslužnost 

5.3.1.1 Dopravní obslužnost MHD 

Pro dopravní obslužnost území MHD má největší význam autobusová doprava, jejíž 

linky vedou kolem stanic metra trasy B (Luka, Nové Butovice a Stodůlky). Autobusové linky 

MHD dále spojují sídliště s oblastmi Dejvice, Řepy, Stodůlky a Nové Butovice. Jedná se o 

linky č. 142 (Nové Butovice – Nad Malou Ohradou), 174 (Velká Ohrada – Hradčanská), 211 

(Nové Butovice – Velká Ohrada), 225 (Nové Butovice – Letiště Ruzyně), 230 (Sídliště 
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Stodůlky – Chaplinovo náměstí), 235 (Nové Butovice – Nové Butovice), 249 (Stodůlky – 

Třebonice), 256 (Nové Butovice – Nádraží Radotín), 301 (Sídliště Stodůlky – Chýnice 

náměstí) a 352 (Sídliště Stodůlky - Jinončany). 

5.3.1.2 Dopravní obslužnost IAD 

Západní bytová zástavba je napojena na místní sběrnou komunikaci Jeremiášova 

pomocí křižovatky s ulicí Smíchovská. 

Východní sídliště se napojuje na Jeremiášovu ulici křižovatkou s ulicí Červeňanského. 

5.3.1.3 Železniční doprava 

Jižně od sídliště se nachází ve vzdálenosti cca 1 km železniční zastávka Praha – 

Holyně. 

5.4 Sídlišt ě Stodůlky 
Sídliště Stodůlky se nachází v jihozápadní části města v blízkosti významné sběrné 

komunikace Jeremiášova. Tato komunikace přenáší radiální vztahy mezi silničním okruhem 

a mezilehlou a centrální částí města. Jejím prostřednictvím je území napojeno na dálnici D5 

ve směru na Plzeň. 

Sídliště Stodůlky je středně velké pražské sídliště nacházející se v západní části čtvrti 

Stodůlky. Sídliště vzniklo v letech 1979-1983 jako první část budovaného jihozápadního 

města a je koncipováno pro 7650 obyvatel. 

Je rozděleno na 2 části: 

• Jižní u stanice metra B Stodůlky na Šostakovičově náměstí navazuje na severní 

část. Na východě přiléhá k sídlišti Lužiny. V jižní části se nacházejí ulice Hábova, 

Vackova, Kálikova, Heranova, Hostinského a Klukovická. 

• Severní se nachází severně od staré zástavby Stodůlek a současně jižně od 

dálnice D5. Někdy je označováno jako Sídliště Stodůlky-sever. Panelová 

výstavba je soustředěna zejména kolem ulic Lýskova, Kociánova, Chalabalova, 

Vlachova a Flöglova. Součástí je i komplex Základní školy Kuncova, v němž nyní 

sídlí i soukromá obchodní akademie. 

Několik nízkých panelových domů stojí i uvnitř Starých Stodůlek v okolí ulic Kovářova a 

Mládí s kulturním domem Mlejn stojícím na místě zbourané hospodářské usedlosti. 

5.4.1 Dopravní obslužnost 

5.4.1.1 Dopravní obslužnost MHD 

Pro dopravní obslužnost území MHD má největší význam stanice metra trasy B 

Stodůlky, která zajišťuje kapacitní spojení s centrem města. Doplňkovou funkci pro obsluhu 

v rámci sídliště mají autobusové linky MHD spojující sídliště Lužiny s oblastmi Dejvice, Řepy, 
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Stodůlky a Nové Butovice. Jedná se o linky č. 130 (Na Knížecí – Sídliště Stodůlky), 174 

(Velká Ohrada – Hradčanská), 225 (Nové Butovice – Letiště Ruzyně), 230 (Sídliště Stodůlky 

– Chaplinovo náměstí) a 249 (Stodůlky – Třebonice). Autobusy objíždějí sídliště po obvodu 

(Oistrachovou, Jeremiášovou a Bavorskou ulicí). 

5.4.1.2 Dopravní obslužnost IAD 

Sídliště je napojeno na místní sběrnou komunikaci Jeremiášova pomocí křižovatek 

s ulicemi Oistrachova a Lýskova. Z pohledu zatížení intenzitou dopravy je nejvíce 

frekventovaná křižovatka Oistrachova – Vackova. 

6 Stávající stav 

6.1  Obyvatelstvo a byty 
Pro určení počtu lidí aktuálně žijících v řešeném území a počtu bytů, které se zde 

nacházejí, byla využita data Českého statistického úřadu. Pro tyto informace byla využita 

data vztažená na území základních sídelních jednotek s možností dalšího podrobnějšího 

dělení dle statistických obvodů. Základní sídelní jednotky odpovídají rozložení urbanistických 

obvodů. Mapové listy jednotlivých základních sídelních jednotek jsou obsaženy v kapitole 

č.2. 

Do řešeného území spadají tyto základní sídelní jednotky: 

Nové Butovice – západ kód 305863 urban. obvod 646 

Nové Butovice – východ kód 316440  urban. obvod 645 

Nové Butovice – jih kód 128881  urban. obvod 172 

Ohrada kód 145246  urban. obvod 541 

Velká Ohrada kód 145262  urban. obvod 673 

Lužiny – jih kód 316831  urban. obvod 675 

Lužiny – střed kód 306223  urban. obvod 543 

Luka kód 306231  urban. obvod 544 

Stodůlky – západ kód 316857  urban. obvod 677 

 

Základní sídelní jednotky Lužiny – střed a Ohrada zaujímají větší oblast, než jaká je 

touto analýzou řešena a proto z nich byly vyloučeny některé statistické obvody: 

Lužiny střed vyloučené stat. obvody: 173088, 173096, 173665 

Ohrada vyloučené stat. obvody: 172499  
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6.2 Jiné objekty než pro bydlení 
Na území Prahy 13 se nachází celá řada restaurací, obchodů, obchodních center, 

sportovišť, úřadů, škol, školek a dalších zařízení sloužících pro jiné účely než k bydlení. 

Většina těchto objektů nemá vyhrazeno parkování pro jejich návštěvníky, kteří tak jsou 

nuceni využívat stávající, často obsazené, rezidenční parkovací plochy.  Tyto objekty jsou 

však většinou využívány především místními obyvateli. 

Celý systém funguje na základě nepsaného pravidla, kdy na parkovištích u těchto objektů 

parkují převážně vozidla s velkou obrátkovostí, kdy rezidenti najíždějí v odpoledních 

hodinách, obvykle po uzavření těchto objektů nebo na konci jejich otvírací doby a brzy ráno 

opět odjíždějí. Problémy nastávají v místech s nedostatečnou kapacitou nebo tam, kde je 

většina vozidel zaparkována dlouhodobě. 

Problémy také nastávají u, z pohledu poptávky parkovacích míst, specifických zařízení 

typu školy a školky, kde rodiče přivážejí děti (i místní) na konkrétní hodinu a poptávka je tak 

soustředěna na velice krátký časový interval.  

Objekty nesloužící pro bydlení a časové rozložení největší poptávky parkování: 

• úřady     v době úředních hodin 

• školy a školky    07:30 – 08:30 a 12:00 – 16:00 

• sportoviště    16:00 – 21:00 

• obchody     08:00 – 18:00 

• restaurace     11:00 – 13:00 a 19:00 – 22:00 

• lékárny a zdravotnická zařízení  08:00 – 15:00 a v době návštěv 

• pošty, banky atd.    08:00 – 11:00 a 16:00 – 19:00 

6.3  Plánovaný rozvoj území 
Rozvoj řešeného území bude mít minimální vliv na současný stav dopravy v klidu, 

protože všechny nově budované stavby musí mít vyřešenu otázku parkovacích a odstavných 

stání v rámci svého objektu. 

Zpracovateli této analýzy je známa následující výstavba: 

• Bytový dům v ulici Husníkova – tento dům bude vybudován v místě stávajícího 

parkoviště, čímž odebere stávající stání. V rámci domu budou však vybudovány 

podzemní garážová stání a odebraná stání budou nahrazena. 

• Parkovací domy v ulicích: Hábova, Jánského, Červeňanského, Holýšovská, 

Bellušova – ani v jedné této lokalitě není vydáno právoplatné územní rozhodnutí, 

tudíž nejsou uvedeny kapacity těchto objektů. 

• Vyšší odborná škola mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova 

• Kancelářská budova v rámci Office Park N. Butovice 
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Z předchozí územní studie „Návrh řešení dopravy v klidu území městské části Velká 

Ohrada“ z roku 2009 můžeme uvést 3 navrhované garážové domy v ulicích Jánského a 

Bašteckého. Dále pak návrh zřízení stání na objektu přemostění stávající komunikace 

Červeňanského. 

 

6.4 Popis stavu dopravy v klidu 
Během provádění pěší obhlídky jednotlivých ZSJ a provádění dopravního průzkumu byl 

zjištěn stav dopravy v klidu, jehož stručný slovní popis je v následujícím textu. Průzkumem 

získaná data, jejich zpracování, vyhodnocení a výstupy jsou součástí dalších kapitol. 

6.4.1 ZSJ Nové Butovice – východ 

Do ZSJ Nové Butovice – východ spadají ulice Dominova, Blattného, Nušlova a části ulic 

Běhounkova, Mezi Školami, Petržílkova, Seydlerova. 

V průběhu denního sčítání byla místa hustě zaplněna. 

V noční době byla kapacita míst plně využita, místy byla vozidla odstavena v rozporu 

s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. 

bytový d ům Husníkova ul.  

VOŠ 

kancelá řská budova  

parkovací domy  
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Obrázek 1 - ulice Blattného 

 

 

Obrázek 2 - ulice Běhounkova 

6.4.2 ZSJ Nové Butovice – jih 

Do ZSJ Nové Butovice – jih náleží ulice Fingerova, Ovčí Hájek, Suchý vršek, Husníkova 

a části ulic V Hůrkách a Seydlerova. 

V denní době byla stání v blízkosti panelových domů hustě obsazena; v okolí rodinné 

zástavby (např. jihozápadní část ulice Ovčí Hájek) a spodní parkoviště v ulici Husníkova byla 

obsazenost nízká. 
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V nočních hodinách byla stání v okolí panelové zástavby plně obsazená, zřídka 

v rozporu s vyhláškou, v okolí rodinných domů byla stání obsazena zřídka. 

 

Obrázek 3 - ulice v Hůrkách 

 

Obrázek 4 - spodní parkoviště v ulici Husníkova 
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Obrázek 5 - ulice Ovčí Hájek 

6.4.3 ZSJ Nové Butovice – západ 

Do ZSJ Nové Butovice – západ spadají ulice Kodymova, Volutová a části ulic 

Běhounkova, Petržílkova a Mezi Školami. 

Při denním průzkumu byla stání ve všech ulicích hustě obsazena s výjimkou severního 

parkoviště v Běhounkově ulici, které bylo téměř neobsazené. 

Při nočním průzkumu se oproti denní době uvolnilo parkoviště v ulici Volutová. Ostatní 

stání byla plně obsazená – s výjimkou první řady stání podél ulice Pod Hranicí na severním 

parkovišti v Běhounkově ulici. Místy byla vozidla odstavena v rozporu s vyhláškou. 

 

Obrázek 6 – ulice Mezi Školami 
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Obrázek 7 - ulice Volutová 

6.4.4 ZSJ Lužiny – st řed 

Do ZSJ Lužiny – střed patří ulice Zázvorkova, Bronzová, Sezemínská, U Jezera, 

Kettnerova a Horákova. 

Při denním sčítání byla stání v sídelní jednotce přibližně ze ¾ obsazena. 

Při nočním sčítání byla stání plně obsazena, místa byla vozidla odstavena v rozporu s 

vyhláškou. 

 

Obrázek 8 – ulice Kettnerova 
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Obrázek 9 - parkoviště ulice Bronzová 

6.4.5 ZSJ Lužiny – jih 

Do ZSJ Lužiny – jih patří ulice Modrá, Böhmova, Archeologická, Zvoncovitá, Piškova, 

Mohylová, Brdičkova, Podpěrová a Amforová. 

V denní době byly ulice Böhmova a Modrá obsazeny cca z poloviny; ulice Zvoncovitá a 

Amforová ze ¾; ulice Mohylová, Piškova a Brdičkova byly obsazeny hustě. 

V noční době jsou všechna stání obsazena, místy jsou vozy odstaveny v rozporu 

s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. 

 

Obrázek 10 – ulice Amforová 
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Obrázek 11 – ulice Píškova 

 

Obrázek 12 

6.4.6 ZSJ Luka 

Do ZSJ Luka patří ulice Fantova, Trávníčkova, Bellušova, Chlupova a Neustupného. 

Při denním sčítání byla ulice Fantova zaplněna cca ze ¾, ulice Trávníčkova, Bellušova a 

Neustupného byly obsazeny hustě; parkoviště u Trávníčkovy ulice bylo zaplněno z méně 

než poloviny. 
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V nočních hodinách byla všechna stání plně obsazena; místy byla vozidla zaparkována 

v rozporu s vyhláškou. 

 

Obrázek 13 - ulice Neustupného 

 

Obrázek 14 - parkoviště u ulice Trávníčkova 
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Obrázek 15 - ulice Bellušova 

6.4.7 ZSJ Stod ůlky – západ 

ZSJ Stodůlky - západ je tvořena ulicemi Hábova, Vackova, Kálikova, Heranova, 

Hostinského, Klukovická, Šostakovičovo náměstí, Vlachova, Flöglova, Lýskova, Kociánova a 

Chalabalova. 

Při denním sčítání byly ulice Vackova a Lýskova zaplněny cca z poloviny; ulice Flöglova, 

Kociánova a Chalabalova byly obsazeny cca ze 3/4; ulice Hábova, Kálikova, Heranova, 

Hostinského, Klukovická a Vlachova byly zaplněny hustě. 

V noční době byla stání plně obsazena. 

 

Obrázek 16 - ulice Vackova 
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Obrázek 17 - Parkoviště u ulice Hábova 

 

Obrázek 18 

6.4.8 ZSJ Ohrada 

V ZSJ Ohrada bylo provedeno sčítání v ulicích Bašteckého, Pavrovského, Janského, 

Klausova, Herčíkova, Drimlova, Kurzova, Borovanského, Přecechtělova a Prusíkova. 

V denní době byla z poloviny obsazená stání v ulici Klausova; stání v ulicích 

Baštěckého, Pavrovského, Drimlova, Prusíkova a jihozápadní, východní a severní část ulice 

Janského obsazeny z cca ¾; ulice Kurzova, Borovanského, Přecechtělova a jižní a 

jihovýchodní část ulice Janského byly zaplněny hustě. Místy stála vozidla v rozporu 
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s vyhláškou (v druhé řadě, v ose komunikací, v křižovatkách, na místech se zákazem stání 

nebo na chodnících). Dále byla vozidla podél vnější i vnitřní hrany okružních jízdních pásů 

na okružních křižovatkách uvnitř sídliště. 

V noční době byla všechna stání plně obsazena s častým protiprávním parkováním 

vozidel. 

Jelikož lze toto území charakterizovat jako území s dominantní funkcí bydlení, je toto 

území zatíženo zejména v nočním období vozy rezidentů, kteří parkují svá vozidla v blízkosti 

bytových jednotek. K nedostatku parkovacích stání dále přispívá: 

• počet odstavných stání je z důvodu rapidního nárůstu stupně automobilizace v 90. 

letech 20. století značně poddimenzovaný, 

• uzavřenost a poměrně malá rozloha území (cca 25 ha), na kterém se nachází více 

než 4 tisíce bytů s více než 11 tisíci obyvateli, 

• komunikace po obvodu i uvnitř sídliště jsou postaveny v užším šířkovém uspořádání, 

než tomu je např. na sídlišti Lužiny, 

• sídliště neleží v těsné blízkosti zastávky metra (stanice Lužiny je pěší trasou vzdálena 

cca 1,4 km, stanice Luka a Nové Butovice jsou vzdáleny cca 8 minut jízdy 

autobusem), a proto je individuální automobilová doprava využívána k cestám do 

zaměstnání. 

 

 

Obrázek 19 - ulice Kurzova 
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Obrázek 20 - ulice Janského (jižní část) 

 

Obrázek 21 - ulice Přecechtělova 
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Obrázek 22 - ulice Prusíkova 

6.4.9 ZSJ Velká Ohrada 

V ZSJ Velká Ohrada bylo provedeno sčítání v ulicích Jaroslava Foglara, Rotavská, 

Petrbokova, Eberlová, Pařízkova, Karla Kryla, Nad Dalejským údolím, Wonkova, Přeučilova, 

Raichlova a Anny Rybníčkové. 

Při denním sčítání byla stání v celé ZSJ obsazena cca z poloviny s výjimkou ulice 

Raichlova, kde byla volná cca ¼ stání. 

Při nočním sčítání byla stání obsazena hustě, místy se vyskytovala volná stání. 

 

Obrázek 23 - ulice Jaroslava Foglara 
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Obrázek 24 - ulice Raichlova 

 

Obrázek 25 - ulice Raichlova 
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7 Metodika výpo čtu pot řebných stání 

7.1 Počet pot řebných parkovacích stání 
Počet potřebných parkovacích stání v určitém území byl odvozen od počtu bytů, které 

se v tomto území nacházejí. Počet bytů byl převzat z dat Českého statistického úřadu, jak je 

již uvedeno v předchozích kapitolách. Určení potřebných parkovacích stání při bytových 

domech na území hlavního města Prahy se řídí Vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Zde je stanoven 

základní počet stání pro jednotlivé velikosti bytů v řešeném území: 

Byt o jedné obytné místnosti (garsonka) 1 stání na 2 bytové jednotky 

Byt do 100 m2 celkové plochy   1 stání na 1 bytovou jednotku 

Byt nad 100 m2 celkové plochy   2 stání na 1 bytovou jednotku 

V případě touto analýzou řešených oblastí můžeme předpokládat výskyt pouze bytů o 

jedné obytné místnosti a bytů do 100 m2 celkové plochy. Z předpokladu plynoucího ze 

zkušenosti s výstavbou panelových domů dále určíme, že každý dům obsahuje 1/3 bytů o 

jedné obytné místnosti (garsonek) a 2/3 bytů o velikosti do 100 m2 celkové plochy. Byty nad 

100 m2 se většinou na sídlištích nevyskytují, nebo pouze v minimální míře. Dále je 

požadavek na stání pro návštěvníky v počtu 1 stání na každých započatých 10 bytů. 

Do počtu potřebných parkovacích stání nebyly zahrnuty stání pro obchod, školství, sport 

apod. V řešeném území se nenachází žádný takový objekt, který by byl významně 

obsluhován individuální automobilovou dopravou. Obchody, školy apod. jsou využívány 

především místními obyvateli. 

Celkový počet potřebných stání je tedy určen vzorcem: 

počet stání = (Σ bytů x 1/3) x 0,5 + (Σ bytů x 2/3) x 1,0 + (Σ bytů x 1) x 0,1 

7.2 Stávající parkovací stání 
Počet stávajících parkovacích stání byl zjištěn při provádění dopravního průzkumu. Při 

jeho provádění byla zaznamenávána jak vozidla, tak i volná stání. Při následném součtu 

odstavených vozidel a volných stání a při odečtení protiprávně parkujících vozidel byl získán 

přibližný počet možných stání. Tento počet byl určován převážně z nočního průzkumu, kdy 

bylo nejméně volných stání, v oblasti okolí stanice metra Hůrka byl tento počet možných 

stání určen z průzkumu prováděného ve dne. Tento způsob určení stávajících stání je zvolen 

s vědomím, že nelze přesně určit rozměry volných stání a taktéž nelze předpokládat 

pravidelné odstupy jednotlivých odstavených vozidel. 
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8 Provád ění dopravního pr ůzkumu 
Dopravní průzkumy provedené na místních komunikacích hodnocených oblastí a úseků 

jsou základním zdrojem informací o obsazenosti parkovacích stání. Průzkumy byly 

provedeny v pracovních dnech (úterý až čtvrtek) v denní (11:00 – 15:00) a noční dobu (23:00 

– 03:00). Při průzkumu byla samostatně sčítána stání kolmá a podélná. Dále byly 

zaznamenány počty vozidel na parkovacích stáních, které byly rozlišeny dle RZ vozidla, 

počty volných parkovacích stání a vozidla parkující protiprávně, což znamená v rozporu 

se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Provádění průzkumu výše uvedenou metodikou bylo zvoleno s ohledem na běžně 

používaná pravidla dopravních průzkumů. Pro provedení průzkumu byly zvoleny pracovní 

dny neovlivněné víkendovými dny a byly vynechány týdny, během kterých se vyskytuje státní 

svátek – pracovní volno. Hodiny provádění průzkumu byly zvoleny tak, aby denní sčítání 

postihlo všechna vozidla dojíždějících do řešené lokality za prací či následný přestup na 

MHD a večerní sčítání postihlo všechna vozidla místních residentů. 

Registrační značky byly zvoleny pro získání informací o složení zdroje parkujících 

vozidel. Sčítány byly především RZ Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Dále 

k nim byly ještě sčítány RZ Ústekého, Karlovarského a Plzeňského kraje, u kterých zde byla 

pravděpodobnost významnějšího výskytu. Ostatní RZ České republiky i cizinců byly zahrnuty 

do kolonky ostatní. 

Řešená lokalita byla pro provádění sčítání rozdělena do několika oblastí tak, aby oblasti 

tvořily ucelený celek, který byl vhodný pro provádění průzkumu sčítačem, a také oblasti 

odpovídaly následnému vyhodnocování získaných dat po základních sídelních jednotkách. 

Tyto oblasti byly nadále rozděleny do úseků postihujícím jednotlivé ulice, domovní bloky či 

velkoplošná parkoviště a tím bylo umožněno detailní vyhodnocení získaných dat až do 

vztahu domovní blok – ulice. 

Sčítání bylo prováděno v období 22. 9. 2011 až 18. 10. 2011 pěší pochůzkou 

proškolenými sčítači se zápisem dat do předem připravených sčítacích formulářů. Tyto 

formuláře jsou přiloženy jako příloha této analýzy. Delší období provádění průzkumu bylo 

způsobeno čištěním komunikací prováděného během zpracování analýzy, během kterého 

nebylo možné řádně sčítání provádět (byl zde předpoklad přeparkovávání vozidel mezi 

jednotlivými bloky sídlišť v závislosti na tomto čištění komunikací). 

Termín provádění sčítání byl z důvodu předejití případných nedorozumění plynoucích 

z povahy provádění sčítání především v nočních hodinách vždy řádně nahlášen na místní 

operační středisko Městské policie a všichni sčítači byly oděni při nočních sčítání do 

reflexních vest s logem firmy CityPlan, spol. s r. o. 
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Vzor sčítacího formuláře 

9 Vyhodnocení dopravního pr ůzkumu 

9.1 Zpracování dopravního pr ůzkumu 
Průzkum dopravy v klidu provedený dle výše uvedené metodiky byl převeden do 

digitální formy tak, aby mohla být získaná data vyhodnocena dle následujících skupin 

pohledů na řešené území: 

- Základní sídelní jednotky – udává přehledný údaj o stavu odstavných stání za celou 

lokalitu, převážně ucelenou část sídliště. 

- Oblasti u stanice metra – udává údaj o stavu odstavných stání poblíž stanic metra, u 

kterých je předpoklad jejich využívání způsobem park and ride (P+R). 

- Jednotlivé ulice – udává údaj o stavu odstavných stání pro jednotlivé ulice ve vztahu 

k přilehlým obytným domům. 
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9.2 Zpracování pr ůzkumu dle základních sídelních jednotek 

9.2.1 Základní sídelní jednotky 

Základní sídelní jednotky jsou základní skladebnou součástí sídelního útvaru a slouží 

pro přesnější územní identifikaci, než jakou udávají katastrální území či obec. Tato 

identifikace se používá ke statistickému sledování územně-technických jevů souvisejících 

s osídlením. Správcem kódů základních sídelních jednotek je Český statistický úřad, u 

kterého lze vyhledat potřebné informace týkající se obyvatel a bytů. 

Díky vhodnosti rozdělení ZSJ v řešeném území, byly tyto jednotky využity i pro 

zpracování a vyhodnocení dat získaných dopravním průzkumem. 

Rozvržení ZSJ  řešeném území je znázorněno na přiložené situaci. 

9.2.2 Zpracovaná data dle ZSJ 

9.2.2.1 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Nové Butovice – západ 
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protiprávní 
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A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Nové Butovice 

- západ 

548 115 23 15 11 84 796 

929 220 1132 17 
57 32 2 2 1 12 116 

11 4 1 0 0 1 17 

626 151 26 17 12 97 929 

67.4% 16.3% 2.8% 1.8% 1.3% 10.4% 100.0% 
  19.4%   1.8% 

67.4% 32.6% 100.0% 

 

 

 
 

n
o

c Nové Butovice 

- západ 

586 60 20 10 10 91 777 

890 255 1132 13 
76 9 3 1 2 9 100 

9 1 0 0 2 1 13 

671 70 23 11 14 101 890 

75.4% 7.9% 2.6% 1.2% 1.6% 11.3% 100.0% 
  22.5%   1.5% 

75.4% 24.6% 100.0% 
 

Pozn.: A – Praha, S – Středočeský kr., U – Ústecký kr., P – Plzeňský kr., K – Karlovarský kr. 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. Porovnání 

Nové Butovice - 

západ 

1 177 bytů 118 návštěvy 

1 099 1 132 77 +110 +10% 785 do 100 m2 785 do 100 m2 

392 garsonky 196 garsonky 
 

Pozn.: Kladná hodnota v zeleném poli – přebytek stání 

 Záporná hodnota v červeném poli – nedostatek stání 

Výpočet nedostatku stání pro ZSJ Nové Butovice – západ je proveden s ohledem na 

umístění objektů se stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto objektů. Jedná se o 

bytové domy v ulicích Volutova, Kodymova a Petržílkova, které spadají do statistických 
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obvodů č. 4961, 4963, 4969 a 4970. Detailnější popis vlivu těchto objektů je uveden v 

kapitole zpracování průzkumu dle ulic. 

9.2.2.2 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Nové Butovice – východ 
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A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Nové Butovice 

- východ 

527 79 20 11 6 67 710 

894 194 1060 28 
101 33 4 5 1 12 156 

22 2 1 1 0 2 28 

650 114 25 17 7 81 894 

72.7% 12.8% 2.8% 1.9% 0.8% 9.1% 100.0% 
  18.3%   3.1% 

72.7% 27.3% 100.0% 

 
n

o
c Nové Butovice 

- východ 

661 43 19 10 6 78 817 

1054 54 1060 48 
145 25 4 3 1 11 189 

40 3 1 0 1 3 48 

843 71 24 13 8 92 1054 

80.0% 6.7% 2.3% 1.2% 0.8% 8.7% 100.0% 
  5.1%   4.6% 

80.0% 19.7% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. Porovnání 

Nové Butovice 

- východ 

1 852 bytů 185 návštěvy 

1 729 1 060 852 +183 +11% 1 235 do 100 m2 1 235 do 100 m2 

617 garsonky 309 garsonky 

 

Výpočet nedostatku stání pro ZSJ Nové Butovice – východ je proveden s ohledem na 

umístění objektů se stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto objektů. Jedná se o 

bytové domy v ulicích Petržílkova, které spadají do statistického obvodu č. 5031. 

9.2.2.3 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Nové Butovice – jih 
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A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Nové Butovice 

- jih 

766 231 19 23 10 80 1129 

1320 264 1533 51 
91 29 4 3 1 13 140 

39 17 0 0 0 1 51 

894 270 23 26 11 94 1320 

67.7% 20.5% 1.7% 2.0% 0.8% 7.1% 100.0% 
  17.2%   3.9% 

67.7% 32.1% 100.0% 
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n

o
c Nové Butovice 

- jih 

882 70 15 12 6 75 1060 

1254 316 1533 37 
138 10 1 3 2 3 187 

36 0 1 0 0 0 37 

1056 80 17 15 8 78 1254 

84.2% 6.4% 1.4% 1.2% 0.6% 6.2% 100.0% 
  20.6%   3.0% 

84.2% 15.8% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Nové Butovice - 

jih 

2 346 bytů 235 návštěvy 

2 190 1 533 165 -492 -22% 1 564 do 100 m2 1 564 do 100 m2 

782 garsonky 391 garsonky 

 

9.2.2.4 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Ohrada 

d
e

n
n

í 
d

o
b

a
 

ZSJ 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í 

p
o

če
t 

m
o

žn
ý
ch

 

st
á

n
í 

p
ro

ti
p

rá
v
n

í 

podélné 

protiprávní 

celkem 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Ohrada 

1019 81 27 21 7 85 1240 

1679 806 2360 125 
254 25 6 2 2 25 317 

112 5 2 1 1 4 125 

1385 111 35 24 10 114 1679 

82.5% 6.6% 2.1% 1.4% 0.6% 6.8% 100.0% 
  34.2%   7.4% 

82.5% 17.5% 100.0% 

  

 

 

 

n
o

c 

Ohrada 

1360 81 25 25 11 112 1614 

2640 128 2360 408 
526 34 11 5 0 43 619 

351 21 4 4 0 27 408 

2237 136 40 34 11 182 2640 

84.7% 5.2% 1.5% 1.3% 0.4% 6.9% 100.0% 
  5.4%   15.5% 

84.7% 15.3% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Ohrada 

3 993 bytů 399 návštěvy 

3 727 2 163 531 -1 033 -28% 2 662 do 100 m2 2 662 do 100 m2 

1 331 garsonky 666 garsonky 
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Výpočet nedostatku stání pro ZSJ Ohrada je proveden s ohledem na umístění objektů 

se stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto objektů. Jedná se o bytové domy 

v ulici Klausova, které spadají do statistického obvodu č. 4912. Stání v této ulici jsou do 

možných stání plně započítány. 

Do výpočtu nedostatku stání pro tuto ZSJ nebyly dále zahrnuty možná stání a byty 

v části Malá Ohrada, které spadají do statistického obvodu č. 4916 a 4917. 

 

9.2.2.5 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Velká Ohrada 

d
e

n
n

í 
d

o
b

a
 

ZSJ 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í 

p
o

če
t 

m
o

žn
ý
ch

 

st
á

n
í 

p
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ti
p

rá
v
n

í 

podélné 

protiprávní 

celkem 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Velká Ohrada 

58 8 5 3 0 11 85 

177 172 320 29 
43 9 1 3 1 6 63 

17 3 1 5 0 3 29 

118 20 7 11 1 20 177 

66.7% 11.3% 4.0% 6.2% 0.6% 11.3% 100.0% 
  53.8%   16.4% 

66.7% 33.3% 100.0% 

 
n

o
c 

Velká Ohrada 

103 11 6 7 2 21 150 

303 41 320 24 
85 14 4 7 2 17 129 

24 0 0 0 0 0 24 

212 25 10 14 4 38 303 

70.0% 8.3% 3.3% 4.6% 1.3% 12.5% 100.0% 
  12.8%   7.9% 

70.0% 30.0% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Velká Ohrada 

1 342 bytů 134 návštěvy 

1 253 320   
  

895 do 100 m2 895 do 100 m2 

447 garsonky 224 garsonky 

 

Výpočet nedostatku stání pro ZSJ Velká Ohrada je proveden s ohledem na umístění 

objektů se stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto objektů. V této ZSJ není 

předpoklad nedostatku stání. Z tohoto důvodu nebyla data obvykle číselně vyhodnocena. 
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9.2.2.6 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Lužiny – jih 
d

e
n

n
í 

d
o

b
a

 

ZSJ 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í 

p
o

če
t 

m
o

žn
ý
ch

 

st
á

n
í 

p
ro

ti
p

rá
v
n

í 

podélné 

protiprávní 

celkem 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Lužiny - Jih 

941 104 12 16 3 53 1129 

1470 621 2053 38 
248 27 4 4 3 17 303 

34 3 0 0 0 1 38 

1223 134 16 20 6 71 1470 

83.2% 9.1% 1.1% 1.4% 0.4% 4.8% 100.0% 
  30.2%   2.6% 

83.2% 16.8% 100.0% 

 
n

o
c 

Lužiny - Jih 

1273 100 12 13 4 72 1321 

2048 107 2053 102 
420 21 5 3 4 20 472 

87 11 1 0 0 3 102 

1780 132 18 16 8 95 2048 

86.9% 6.4% 0.9% 0.8% 0.4% 4.6% 100.0% 
  5.2%   5.0% 

86.9% 13.1% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Lužiny - jih 

2 779 bytů 278 návštěvy 

2 712 2 053  335 -324 -12% 2 090 do 100 m2 2 090 do 100 m2 

689 garsonky 345 garsonky 

 

 

9.2.2.7 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Lužiny – st řed 

d
e

n
n

í 
d

o
b

a
 

ZSJ 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í 

p
o

če
t 
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o
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ý
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á

n
í 

p
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p
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v
n

í 

podélné 

protiprávní 

celkem 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Lužiny - střed 

858 116 11 13 8 64 1070 

1204 362 1542 24 
96 8 0 1 0 5 110 

23 0 0 0 0 1 24 

977 124 11 14 8 70 1204 

81.1% 10.3% 0.9% 1.2% 0.7% 5.8% 100.0% 
  23.5%   2.0% 

81.1% 18.9% 100.0% 
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n
o

c 

Lužiny - střed 

1066 79 22 12 5 68 1252 

1509 66 1542 33 
196 11 5 1 0 11 224 

30 2 0 0 0 1 33 

1292 92 27 13 5 80 1509 

85.6% 6.1% 1.8% 0.9% 0.3% 5.3% 100.0% 
  4.3%   2.2% 

85.6% 14.4% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Lužiny - střed 

2 521 bytů 252 návštěvy 

2 353 1 542 266 -545 -23% 1 681 do 100 m2 1 681 do 100 m2 

840 garsonky 420 garsonky 

 

Pro dopravní průzkum i následný výpočet nedostatku stání nebyly zahrnuty statistické 

obvody, do kterých patří starší zástavba rodinných domů mimo řešenou oblast sídliště 

Lužiny. Jedná se o statistické obvody 4990, 4991 a 4994. 

9.2.2.8 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Luka 

d
e

n
n

í 
d

o
b

a
 

ZSJ 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í 

p
o

če
t 

m
o

žn
ý
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á

n
í 

p
ro

ti
p

rá
v
n

í 

podélné 

protiprávní 

celkem 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Luka 

938 77 16 14 10 67 1122 

1494 441 1889 46 
250 36 3 3 3 31 326 

33 9 0 0 0 4 46 

1221 122 19 17 13 102 1494 

81.7% 8.2% 1.3% 1.1% 0.9% 6.8% 100.0% 
  23.3%   3.1% 

81.7% 18.3% 100.0% 

 
n

o
c 

Luka 

1142 73 14 16 9 69 1323 

1782 170 1889 63 
336 20 6 5 2 27 390 

48 10 1 0 0 4 63 

1526 103 21 21 11 100 1782 

85.6% 5.8% 1.2% 1.2% 0.6% 5.6% 100.0% 
  9.0%   3.5% 

85.6% 14.4% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Luka 

2 645 bytů 265 návštěvy 

2 469 1 889 334 -246 -10% 1 763 do 100 m2 1 763 do 100 m2 

882 garsonky 441 garsonky 
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9.2.2.9 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Stod ůlky – západ 
d

e
n

n
í 

d
o

b
a

 

ZSJ 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í 

p
o

če
t 

m
o

žn
ý
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st
á

n
í 

p
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ti
p

rá
v
n

í 

podélné 

protiprávní 

celkem 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Stodůlky - 

západ 

634 120 7 7 5 60 833 

1209 346 1538 17 
264 59 4 5 3 24 359 

13 4 0 0 0 0 17 

911 183 11 12 8 84 1209 

75.4% 15.1% 0.9% 1.0% 0.7% 6.9% 100.0% 
  22.5%   1.4% 

75.4% 24.6% 100.0% 

 
n

o
c Stodůlky - 

západ 

783 50 8 9 4 59 913 

1378 196 1538 36 
365 26 6 6 4 22 429 

35 0 0 0 0 1 36 

1183 76 14 14 7 82 1378 

85.8% 5.5% 1.0% 1.0% 0.5% 6.0% 100.0% 
  12.7%   2.6% 

85.8% 14.0% 100.0% 

 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Stodůlky - 

západ 

2 179 bytů 218 návštěvy 

2 034 1 538 357 -139 -7% 1 453 do 100 m2 1 453 do 100 m2 

726 garsonky 363 garsonky 

9.2.3 Vliv plánovaných akcí na nedostate čnost parkovacích stání 

V řešené oblasti nebyl znám v době zpracování této analýzy žádný zpracovaný záměr 

výstavby soukromých stání do takové úrovně, aby mohl být zahrnut do této analýzy. Na 

základě dříve zpracovaných studií můžeme provést alespoň vyhodnocení vlivu výstavby 

navrhovaných objektů v lokalitě sídliště Velká Ohrada. 

ZSJ počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Ohrada 

3993 bytů 399 návštěvy 

3 727 

2 163 stávající 531 stávající 

-894 -24% 2662 do 100 m2 2 662 do 100 m2 -382 úbytek výstavbou 2 309 plánovaná 

1 331 garsonky 666 garsonky 1 781 celkem 2 840 celkem 

 

Jedná se o výstavbu t ěchto zám ěrů: 

Dva garážové domy na místě stávajícího parkoviště v severní části Jánského ulice o 

kapacitách 870 a 722 vozidel (převzato ze studie z 12/2009, objekty A, B). Otevřený 

garážový dům ve stávajícím svahu mezi ulicemi Jánského a Klausova o kapacitě 99 vozidel. 

Garážový dům v Bašteckého ulici na místě stávajícího parkoviště o kapacitě 273 vozidel 
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(převzato ze studie z 12/2009, objekt C). Přemostění stávající ulice Červeňanského o 

kapacitě 345 vozidel (převzato ze studie z 12/2009, objekt D). 

9.3 Vyhodnocení dopravního pr ůzkumu dle ZSJ 
V následující tabulce jsou v souhrnu vyčísleny přebytky a nedostatky stání v jednotlivých 

základních sídelních jednotkách. Vyčíslení přebytků a nedostatků stání pro jednotlivé ulice či 

skupiny ulic jsou vyčísleny v dalších kapitolách. 

ZSJ procent ní porovnání  porovnání po čtu 

Nové Butovice - západ + 10% + 110 

Nové Butovice – východ + 11% + 183 

Nové Butovice – jih  - 22% - 492 

Ohrada - 28% - 1033 

Velká Ohrada   

Lužiny – jih - 12% - 324 

Lužiny – střed - 23% - 545 

Luka - 10% - 246 

Stodůlky – západ - 7% - 139 
 

Pozn.: Kladná hodnota v zeleném poli – přebytek stání 

  Záporná hodnota v červeném poli – nedostatek stání 

9.3.1 ZSJ Nové Butovice – západ 

Při nezahrnutí novějších bytových objektů s vlastními stáními je v této ZSJ mírný 

přebytek stání 110 míst, což představuje 10% z celkového množství. 

9.3.2 ZSJ Nové Butovice – východ 

Při nezahrnutí novějšího bytového objektu s vlastními stáními je v této ZSJ přebytek 

stání 183 míst, což představuje 11% z celkového potřebného množství. Tento přebytek je 

však také dán velkým výskytem soukromých stání v parkovacích domech a oplocených 

parkovištích v této ZSJ, který zvyšuje nabídku stání. Lze předpokládat využívání těchto 

parkovacích domů i majiteli vozidel z jiných přilehlých ZSJ. 

9.3.3 ZSJ Nové Butovice – jih 

V této ZSJ je značný nedostatek stání, který činí celkem 492 stání, což představuje 22% 

z celkového potřebného počtu. V této ZSJ se nevyskytuje větší nabídka soukromých stání, 

jsou zde pouze 2 oplocená stání o celkové kapacitě 165 míst. 
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9.3.4 ZSJ Ohrada 

V této ZSJ je největší nedostatek stání z celého řešeného území. Nedostatek činí 

celkem 1033 stání, což představuje 28% celkového potřebného počtu. V této ZSJ je sice 

velká nabídka soukromých stání, ta je však nedostatečná a při poměrně husté zástavbě 

(vzhledem k ostatním řešeným ZSJ) je zde nedostatek stání výrazně zřetelný. 

Tento nedostatek stání řeší již zmíněná studie z roku 2009, při jejímž zahrnutí (objektů 

parkovacích domů) do výpočtu nedostatku stání získáváme dokonce i přebytek možných 

stání. 

9.3.5 ZSJ Velká Ohrada 

V této ZSJ se nachází v naprosté většině nově vybudované obytné budovy, které mají 

stání vyřešená v rámci svých objektů. Přesný počet stání uvnitř objektů není znám a proto 

není v souhrnné tabulce uveden. Lze předpokládat, že při výstavbě nových obytných domů 

již nevznikají takové problémy s nedostatkem parkovacích a odstavných stání. 

9.3.6 ZSJ Lužiny – jih 

V této ZSJ je nezanedbatelný nedostatek stání, který činí celkem 324 stání, což 

představuje 12 % z celkového potřebného počtu. Je zde však navíc velká pravděpodobnost 

využívání parkovacího domu v Archeologické ulici i vozidly majitelů bydlících v 

sousedních ZSJ Lužiny – střed a ZSJ Luka. 

9.3.7 ZSJ Lužiny – st řed 

V této ZSJ je značný nedostatek stání, který činí celkem 545 stání, což představuje 23% 

z celkového potřebného počtu. V této ZSJ se nevyskytuje větší nabídka soukromých stání, je 

zde pouze 1 oplocené stání o kapacitě 195 míst a 1 podzemní garáže o kapacitě 71 míst. 

9.3.8 ZSJ Luka 

V této ZSJ je nezanedbatelný nedostatek 246 stání, což představuje 10% z celkového 

potřebného množství. 

9.3.9 ZSJ Stod ůlky – západ 

V této ZSJ je mírný nedostatek 139 stání, což představuje 7% z celkového potřebného 

množství. 

 

Data byla vyhodnocena s předpokladem využívání soukromých stání na oplocených 

parkovištích či v parkovacích domech. Obsazenost těchto stání není dle sdělení některých 

jejich provozovatelů 100%. Do počtu možných stání jsou však tyto soukromá stání zahrnuta 

plně. 
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9.4 Zpracování pr ůzkumu dle blízkosti metra 

9.4.1 Stání v blízkosti metra 

Ulice v blízkosti stanic metra byly vybrány na základě zkušeností s vybíráním míst pro 

odstavení vozu a následný přestup na městskou hromadnou dopravu. Zpravidla jsou pro toto 

odstavení vozu vybírána parkoviště poblíž stanice či ulice v těsné blízkosti stanice. Většina 

řidičů nehledá stání v ulicích mezi bytovou zástavbou. Vybrané ulice a parkoviště 

s předpokladem jejich využívání pro tento nevítaný systém park and ride jsou vyznačeny 

v přiložených situacích. 

9.4.2 Zpracovaná data dle stanic metra 

d
e

n
n

í 
d

o
b

a
 

Stanice 

metra 

kolmé 

ce
lk

e
m

 

v
o

ln
á

 s
tá

n
í  

p
o

če
t 

m
o

žn
ý
ch

 s
tá

n
í 

p
ro

ti
p

rá
v
n

í podélné 

protiprávní 

celkem 

celkem % 

A S U P K ostatní celkem 

d
e

n
 

Hůrka 

482 131 13 17 13 55 711 

938 49 965 22 
99 62 3 7 3 21 205 

17 2 1 1 0 1 22 

608 195 17 25 16 77 938 

64.8% 20.8% 1.8% 2.7% 1.7% 8.2% 100.0% 
  5.1% 

 
2.3% 

64.8% 35.2% 

n
o

c 

Hůrka 

465 52 15 11 9 65 617 

786 186 965 7 
123 19 3 4 3 10 162 

4 1 0 0 1 1 7 

592 72 18 15 13 76 786 

75.3% 9.2% 2.3% 1.9% 1.7% 9.7% 100.0% 
  19.3% 

 
0.9% 

75.3% 24.7% 

D
e

n
 

Lužiny 

288 67 8 4 4 21 392 

414 89 488 15 
7 0 0 0 0 0 7 

14 0 0 0 0 1 15 

309 67 8 4 4 22 414 

74.6% 16.2% 1.9% 1.0% 1.0% 5.3% 100.0% 
  18.2% 

 
3.6% 

74.6% 25.4% 

n
o

c 

Lužiny 

328 29 2 4 0 22 385 

488 14 488 14 
79 4 1 1 0 4 89 

14 0 0 0 0 0 14 

421 33 3 5 0 26 488 

86.3% 6.8% 0.6% 1.0% 0.0% 5.3% 100.0% 
  2.9% 

 
2.9% 

86.3% 13.7% 
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d

e
n

 

Luka 

272 40 4 6 5 20 347 

441 38 466 13 
62 6 1 1 2 9 81 

11 2 0 0 0 0 13 

345 48 5 7 7 29 441 

78.2% 10.9% 1.1% 1.6% 1.6% 6.6% 100.0% 
  8.2% 

 
2.9% 

78.2% 21.8% 

n
o

c 

Luka 

411 28 1 5 5 27 477 

653 12 642 23 
124 13 2 2 1 11 153 

19 3 0 0 0 1 23 

554 44 3 7 6 39 653 

84.8% 6.7% 0.5% 1.1% 0.9% 6.0% 100.0% 
  1.9% 

 
3.5% 

84.8% 15.2% 

                          

d
e

n
 

Stodůlky 

188 59 3 3 1 16 270 

396 35 420 11 
69 30 0 4 1 11 115 

7 4 0 0 0 0 11 

264 93 3 7 2 27 396 

66.7% 23.5% 0.8% 1.8% 0.5% 6.8% 100.0% 
  8.3% 

 
2.8% 

66.7% 33.3% 

n
o

c 

Stodůlky 

194 14 1 3 0 9 221 

331 104 420 15 
79 8 0 1 2 5 95 

14 0 0 0 0 1 15 

287 22 1 4 2 15 331 

86.7% 6.6% 0.3% 1.2% 0.6% 4.5% 100.0% 
  24.8% 

 
4.5% 

86.7% 13.3% 
 

Pozn.: A – Praha, S – Středočeský kr., U – Ústecký kr., P – Plzeňský kr., K – Karlovarský kr. 

9.5 Vyhodnocení dopravního pr ůzkumu dle blízkosti metra 

9.5.1 Metro Hůrka 

Na datech zjištěných během dopravního průzkumu v blízkosti stanice metra Hůrka je 

jasně zřetelné využívání přilehlých ulic a parkovišť k přestupu dojíždějících řidičů na linku 

metra při cestě do centra města. 

Na tuto skutečnost ukazuje především podíl parkujících vozidel s registrační značkou 

Středočeského kraje, kterých je ve dne 21% a oproti tomu v noci pouze 9%. Podíl vozidel 

s ostatními RZ je dále jen mírně zvýšený u vozidel z Plzeňského kraje. 

Dalším ukazatelem této skutečnosti, který na neoficiální systém park and ride ukazuje, 

je počet volných parkovacích stání ve vybraných lokalitách. V denní době je zde pouze 5% 

volných stání, naopak v noci téměř 20% volných parkovacích stání. 
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Přesto, že je okolí stanice metra Hůrka využíváno pro přestup z IAD na MHD zůstávají 

zde stále ještě volná místa. Tato skutečnost je pravděpodobně dána mimo jiné typem 

zástavby v okolí stanice metra, která byla vystavěna v době kdy již byl kladen požadavek na 

řešení odstavných stání v rámci nově budovaných obytných objektů a místní residenti 

neparkují na přilehlých komunikacích. 

9.5.2 Metro Lužiny 

Ulice a parkoviště v blízkosti metra Lužiny jsou taktéž dle dat získaných z dopravního 

průzkumu využívána k přestupu dojíždějících řidičů na linku metra při cestě do centra města. 

Na tuto skutečnost ukazuje především podíl parkujících vozidel s registrační značkou 

Středočeského kraje, kterých je ve dne 16% a oproti tomu v noci pouze 7%. Podíl vozidel 

s ostatními RZ je dále jen mírně zvýšený u vozidel z Ústeckého kraje. 

Užívání ulic a parkovišť v okolí metra Lužiny pro přestup z IAD na MHD není v této 

lokalitě tak výrazné, jelikož přes den v této lokalitě zůstává 18% volných stání, které jsou 

v nočních hodinách téměř úplně zaplněna. 

9.5.3 Metro Luka 

Ulice a parkoviště v blízkosti metra Luka jsou dle dopravního průzkumu ze všech 

řešených stanic metra nejméně zatížena vozidly řidičů využívajících okolí stanice metra pro 

přestup z IAD na MHD. Rozdíl v počtu vozidel s RZ Středočeského kraje během dne a 

během noci je minimální (11% den, 7% noc). 

9.5.4 Metro Stod ůlky 

Na datech zjištěných během dopravního průzkumu v blízkosti stanice metra Stodůlky je 

také, stejně jako při stanici metra Hůrka, jasně zřetelné využívání přilehlých ulic a parkovišť 

k přestupu dojíždějících řidičů na linku metra při cestě do centra města. 

Na tuto skutečnost ukazuje především podíl parkujících vozidel s registrační značkou 

Středočeského kraje, kterých je ve dne 24% a oproti tomu v noci pouze 7%. Proměnný podíl 

vozidel s RZ ostatních krajů nebyl dopravním průzkumem zaznamenán. 

Obdobně jako u stanice metra Hůrka dalším ukazatelem této skutečnosti, který na 

neoficiální systém park and ride ukazuje, je počet volných parkovacích stání ve vybraných 

lokalitách. V denní době je zde 8% volných stání, naopak v noci 25% volných parkovacích 

stání. 

Přesto, že je okolí stanice metra Stodůlky využíváno pro přestup z IAD na MHD 

zůstávají zde stále ještě volná místa. Tato skutečnost je pravděpodobně dána nižší hustotou 

obytné zástavby. 
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9.6 Zpracování pr ůzkumu dle ulic 

9.6.1 Rozdělení do ulic 

Rozdělení do ulic bylo provedeno opět s využitím statistických dat Českého statistického 

úřadu. K tomuto vyhodnocení bylo využito rozdělení základních sídelních jednotek do 

podrobnějšího dělení na statistické obvody. Rozdělení do těchto statistických obvodů však 

není provedeno tak, aby odpovídalo přesně jednotlivým ulicím či domovním blokům. Z tohoto 

důvodu je vyhodnocení dle ulic prováděno pro různě velké oblasti a může zde docházet 

k určitým nepřesnostem v přiřazení vztahu domovní blok – ulice (parkoviště).  

Některé ulice jsou rozděleny hranicí ZSJ do dvou ZSJ. Tyto ulice byly jako celek 

přiřazeny do vhodné ZSJ a tudíž zde může docházet při provedení celkových součtů 

k nepatrným rozdílům v některých ZSJ. 

 

9.6.2 Zpracovaná data dle ulic 

9.6.2.1 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Nové Butovice – západ 

 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Běhounkova - 

západní část 

4967 494 bytů 49 návštěvy 

461 489 77 +105 +23% 4968 329 do 100 m2 329 do 100 m2 

4960 165 garsonky 82 garsonky 

Kodymova 

4969 0 bytů 0 návštěvy 

0 87 0  +87 
 

  0 do 100 m2 0 do 100 m2 

  0 garsonky 0 garsonky 

Volutová 

4961 162 bytů 16 návštěvy 

151 310 0  +159 +105% 4992 108 do 100 m2 108 do 100 m2 

4963 54 garsonky 27 garsonky 

Petržílkova - 

západní část 

4964 183 bytů 18 návštěvy 

171 246 0  +75 +44% 4970 122 do 100 m2 122 do 100 m2 

  61 garsonky 31 garsonky 
 

Pozn.: Kladná hodnota v zeleném poli – přebytek stání 

 Záporná hodnota v červeném poli – nedostatek stání 
 

 

Výše uvedený výpočet nedostatku stání pro ulice v ZSJ Nové Butovice – západ je 

proveden s ohledem na umístění objektů se stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu 

těchto objektů. Jedná se o bytové domy v ulicích Volutova, Kodymova a Petržílkova, které 

spadají do statistických obvodů č. 4961, 4963, 4969 a 4970 a nejsou do výpočtu potřebných 

stání zahrnuty. 

Pokud tyto byty započítáme tak, že nebudeme uvažovat stání v suterénech těchto 

objektů, bude tabulka porovnání možných a potřebných stání vypadat následně: 
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ulice stat.obvod počet bytů potřeba PS 
možných 

st. 
soukromá st. porovnání 

Běhounkova - 

západní část 

4967 494 bytů 49 návštěvy 

461 489 77 +105 +23% 4968 329 do 100 m2 329 do 100 m2 

4960 165 garsonky 82 garsonky 

Kodymova 

4969 344 bytů 34 návštěvy 

321 87  0 -234 -73% 
 

229 do 100 m2 229 do 100 m2 

  115 garsonky 57 garsonky 

Volutová 

4961 441 bytů 44 návštěvy 

412 310 0  -102 -25% 4992 294 do 100 m2 294 do 100 m2 

4963 147 garsonky 74 garsonky 

Petržílkova - 

západní část 

4964 872 bytů 87 návštěvy 

814 246  0 -568 -70% 4970 581 do 100 m2 581 do 100 m2 

  291 garsonky 145 garsonky 

 

Dle platných předpisů pro výstavbu musí být každý objekt vybaven dostatečným počtem 

stání odpovídajícímu charakteru a velikosti objektu. První tabulka se tímto předpisem plně 

řídí. Je zde však možnost, že při výstavbě těchto objektů mohly být zahrnuty do tohoto počtu 

potřebných stání i stání na ulici při těchto objektech. Stání na ulicích byly navrhovány a 

vybudovány pro původně navržené (nerealizované) panelové domy. Během zpracování této 

analýzy se zpracovateli nepodařilo zjistit přesný stav tohoto rozložení stání. 

Zpracovatel analýzy se kloní k možnosti dostatečného počtu stání v rámci nových 

objektů a takto je zpracován i výpočet nedostatku stání pro celou ZSJ Nové Butovice – 

západ. 

9.6.2.2 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Nové Butovice – východ 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Petržílkova - 

východní část 

5038,5030 356 bytů 36 návštěvy 

332 203 0 -129 -39% 5028,5039 237 do 100 m2 237 do 100 m2 

5037 119 garsonky 59 garsonky 

Nušlova 

5032,5033 552 bytů 55 návštěvy 

515 332 634 +451 +88% 5034 368 do 100 m2 368 do 100 m2 

5035 184 garsonky 92 garsonky 

Běhounkova - 

východní část 

5027 238 bytů 24 návštěvy 

222 192 218 +188 +85% 5036 159 do 100 m2 159 do 100 m2 

  79 garsonky 40 garsonky 

Blattného a 

Dominova 

5022,5023 717 bytů 72 návštěvy 

669 230 0 -439 -66% 5024,5025 478 do 100 m2 478 do 100 m2 

5026,4966 239 garsonky 120 garsonky 

Mezi školami 

4965 230 bytů 23 návštěvy 

215 103 0 -112 -52% 5029,5031 153 do 100 m2 153 do 100 m2 

  77 garsonky 38 garsonky 

 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost 

 

Analýza dopravy v klidu, MČ Praha 13 45/55 

Výpočet nedostatku stání pro ulice v ZSJ Nové Butovice – východ je proveden 

s ohledem na umístění objektů se stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto 

objektů. Jedná se o bytové domy v ulicích Petržílkova, které spadají do statistického obvodu 

č. 5031. 

 

9.6.2.3 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Nové Butovice – jih 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Seydlerova 

4903 377 bytů 38 návštěvy 

352 190 70 -92 -26% 
 

251 do 100 m2 251 do 100 m2 

  126 garsonky 63 garsonky 

V Hůrkách 

4905 229 bytů 23 návštěvy 

214 247 95 +128 +60% 4910 153 do 100 m2 153 do 100 m2 

  76 garsonky 38 garsonky 

Husníkova 

4902 209 bytů 21 návštěvy 

195 173 0 -22 -11% 4904 139 do 100 m2 139 do 100 m2 

  70 garsonky 35 garsonky 

Suchý vršek 

4895,4896 1042 bytů 104 návštěvy 

973 416 0 -557 -57% 
4897,4898 695 do 100 m2 695 do 100 m2 

4899,4900 347 garsonky 174 garsonky 

4901         

Ovčí hájek - 

jižní část 

4908 160 bytů 16 návštěvy 

149 260 0 +111 +74% 4909 107 do 100 m2 107 do 100 m2 

  53 garsonky 27 garsonky 

Ovčí hájek - 

severní část 

4906 329 bytů 33 návštěvy 

307 247 0 -60 -20% 4907 219 do 100 m2 219 do 100 m2 

  110 garsonky 55 garsonky 

 

 

 

9.6.2.4 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Ohrada 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání možných st. 
soukromá 

st. 
porovnání 

Malá Ohrada 

4916 152 bytů 15 návštěvy 

142 197 0 +55 +39% 4917 101 do 100 m2 101 do 100 m2 

  51 garsonky 25 garsonky 

Jánského - jižní 

část 

4911,4913 707 bytů 71 návštěvy 

660 499 0 -161 -24% 4915,4919 471 do 100 m2 471 do 100 m2 

4922/2,4923 236 garsonky 118 garsonky 

Jánského - 

východní část 

4918,4927 629 bytů 63 návštěvy 

587 347 0 -240 -41% 4933,4938 419 do 100 m2 419 do 100 m2 

4940 210 garsonky 105 garsonky 

Jánského - 

severní část 

4936,4941 592 bytů 59 návštěvy 

553 451 0 -102 -18% 4943 395 do 100 m2 395 do 100 m2 

4944 197 garsonky 99 garsonky 
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Bašteckého 

4926,4931 528 bytů 53 návštěvy 

493 177 474 +158 +32% 4932 352 do 100 m2 352 do 100 m2 

4937 176 garsonky 88 garsonky 

Přecechtělova 

4914,4920 1047 bytů 105 návštěvy 

977 303 57 -617 -63% 

4921,4930 698 do 100 m2 698 do 100 m2 

4924,4925 349 garsonky 175 garsonky 

4928,4929       
 

4922/2         

Kurzova 

4934,4935 490 bytů 49 návštěvy 

457 234 0 -223 -49% 4939 327 do 100 m2 327 do 100 m2 

4942 163 garsonky 82 garsonky 

 

Výpočet nedostatku stání pro ulice v ZSJ Ohrada je proveden bez objektů se stáními 

pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto objektů. Jedná se o bytové domy v ulici 

Klausova, které spadají do statistického obvodu č. 4912. 

Výpočet nedostatku stání pro část Malá Ohrada je proveden bez započtení garážových 

stání u jednotlivých rodinných domů. Přebytek stání bude tedy pravděpodobně zde vyšší. 

 

9.6.2.5 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Velká Ohrada 

Vyhodnocení pro ZSJ Velká Ohrada není provedeno s ohledem na umístění objektů se 

stáními pro byty v nich umístěnými v suterénu těchto objektů. 

9.6.2.6 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Lužiny – jih 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání 
možných 

st. 

soukromá 

st. 
porovnání 

Modrá 

5053 321 bytů 32 návštěvy 

300 189 0 -111 -37% 5051 214 do 100 m2 214 do 100 m2 

  107 garsonky 54 garsonky 

Böhmova 

5054 241 bytů 24 návštěvy 

225 152 0 -73 -32% 
 

161 do 100 m2 161 do 100 m2 

  80 garsonky 40 garsonky 

Zvoncovitá 5047 263 bytů 26 návštěvy 

245 195 0 -50 -21% (Archeologická) 5048 175 do 100 m2 175 do 100 m2 

    88 garsonky 44 garsonky 

Mohylová 5046, 5045 710 bytů 71 návštěvy 

781 656 0 -125 -16% Píškova 5044, 5043 710 do 100 m2 710 do 100 m2 

  5042,5041 0 garsonky 0 garsonky 

Amforová 5056 356 bytů 36 návštěvy 

332 311 0 -21 -6% Kolovečská 5057 237 do 100 m2 237 do 100 m2 

  5066 119 garsonky 59 garsonky 

Amforová 5065,5064 443 bytů 44 návštěvy 

413 284 0 -129 -31% Archeologická 5063 295 do 100 m2 295 do 100 m2 

  5062 148 garsonky 74 garsonky 

Brdličkova 5061,5060 445 bytů 45 návštěvy 

415 267 335 +187 +45% Podpěrova 5059 297 do 100 m2 297 do 100 m2 

  5058 148 garsonky 74 garsonky 



CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.cityplan.cz 
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost 

 

Analýza dopravy v klidu, MČ Praha 13 47/55 

 

9.6.2.7 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Lužiny – st řed 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Zázvorkova 

4974, 4973 466 bytů 47 návštěvy 

435 293 0 -142 -33% 4972 311 do 100 m2 311 do 100 m2 

4971 155 garsonky 78 garsonky 

Bronzová 

4975,4976 480 bytů 48 návštěvy 

448 353 0 -95 -21% 4977 320 do 100 m2 320 do 100 m2 

4978 160 garsonky 80 garsonky 

Sezemínská 

4979 276 bytů 28 návštěvy 

258 145 0 -113 -44% 4980 184 do 100 m2 184 do 100 m2 

4981 92 garsonky 46 garsonky 

U Jezera 

4982,4983 491 bytů 49 návštěvy 

458 380 0 -78 -17% 4984 327 do 100 m2 327 do 100 m2 

4985 164 garsonky 82 garsonky 

Kettnerova 

4986,4993 808 bytů 81 návštěvy 

754 373 266 -115 -15% 4987,4988 539 do 100 m2 539 do 100 m2 

4989 269 garsonky 135 garsonky 

 

9.6.2.8 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Luka 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání 
možných 

st. 
soukromá st. porovnání 

Neústupného 

5002,5003 464 bytů 46 návštěvy 

433 221 0 -212 -49% 5004 309 do 100 m2 309 do 100 m2 

5005 155 garsonky 77 garsonky 

Bellušova - 

východní 

část 

4999 343 bytů 34 návštěvy 

320 248 0 -72 -23% 5000 229 do 100 m2 229 do 100 m2 

5001 114 garsonky 57 garsonky 

Bellušova - 

západní část 

4995,4996 796 bytů 80 návštěvy 

743 551 222 +30 +4% 
4997,4998 531 do 100 m2 531 do 100 m2 

5006,5007 265 garsonky 133 garsonky 

5016         

Fantova - 

jižní část 

5008 277 bytů 28 návštěvy 

259 233 112 +86 +33% 5009 185 do 100 m2 185 do 100 m2 

5017 92 garsonky 46 garsonky 

Fantova - 

severní část 

5010 119 bytů 12 návštěvy 

111 105 0 -6 -5% 
 

79 do 100 m2 79 do 100 m2 

  40 garsonky 20 garsonky 

Trávničkova - 

západní část 

5011 233 bytů 23 návštěvy 

217 342 0 +125 +57% 5012 155 do 100 m2 155 do 100 m2 

  78 garsonky 39 garsonky 

Trávničkova - 

východní 

část 

5013 413 bytů 41 návštěvy 

385 189 0 -196 -51% 5014 275 do 100 m2 275 do 100 m2 

5015 138 garsonky 69 garsonky 
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9.6.2.9 Zpracování dat a ur čení nedostatku stání – ZSJ Stod ůlky – západ 

ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání 
možných 

st. 
soukromá st. porovnání 

Lýskova - 

západní část 

5081 138 bytů 14 návštěvy 

129 104 0 -25 -19% 
 

92 do 100 m2 92 do 100 m2 

  46 garsonky 23 garsonky 

Kocianova, 

Lýskova - 

východní 

část 

5082 317 bytů 32 návštěvy 

296 159 88 -49 -17% 5083 211 do 100 m2 211 do 100 m2 

  106 garsonky 53 garsonky 

Chalabalova 

- severní 

část 

5084 84 bytů 8 návštěvy 

78 84 0 +6 +7% 
 

56 do 100 m2 56 do 100 m2 

  28 garsonky 14 garsonky 

Chalabalova 

- jižní část 

5085 104 bytů 10 návštěvy 

97 106 0 +9 +9% 
 

69 do 100 m2 69 do 100 m2 

  35 garsonky 17 garsonky 

Vlachova a 

Flöglova 

5079 284 bytů 28 návštěvy 

265 260 0 -5 -2% 5080 189 do 100 m2 189 do 100 m2 

  95 garsonky 47 garsonky 

Hábova 

5074 320 bytů 32 návštěvy 

299 232 0 -67 -22% 5077 213 do 100 m2 213 do 100 m2 

5078 107 garsonky 53 garsonky 

Hostinského 

5070 250 bytů 25 návštěvy 

233 185 0 -48 -21% 5071 167 do 100 m2 167 do 100 m2 

  83 garsonky 42 garsonky 

Klukovická 

5068 211 bytů 21 návštěvy 

197 72 0 -125 -63% 5069 141 do 100 m2 141 do 100 m2 

  70 garsonky 35 garsonky 

Kálikova 

5075 216 bytů 22 návštěvy 

202 105 134 +37 +19% 5076 144 do 100 m2 144 do 100 m2 

  72 garsonky 36 garsonky 

Heranova 

5072 255 bytů 26 návštěvy 

238 231 135 +128 +54% 5073 170 do 100 m2 170 do 100 m2 

  85 garsonky 43 garsonky 

 

 

9.6.3 Vliv plánovaných akcí na nedostate čnost parkovacích stání 

V řešené oblasti nebyl v době zpracování této analýzy zpracován žádný záměr výstavby 

soukromých stání do takové úrovně, aby mohl být zahrnut do této analýzy. Na základě dříve 

zpracovaných studií můžeme provést alespoň vyhodnocení vlivu výstavby navrhovaných 

objektů v lokalitě sídliště Velká Ohrada. 
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ulice stat.obvod počet bytů potřeba stání možných st. soukromá st. porovnání 

Jánského - 

severní část 

4936,4941 592 bytů 59 návštěvy 

553 

451 stávající 0 stávající 

+1 281 +232% 4943 395 do 100 m2 395 do 100 m2 209 úbytek výstavbou 1 592 plánovaná 

4944 197 garsonky 99 garsonky 242 celkem 1 592 celkem 

Jánského - 

jižní část 

4911,4913 707 bytů 71 návštěvy 

660 

499 stávající 0 stávající 

+38 +6% 4915,4919 471 do 100 m2 471 do 100 m2 173 úbytek výstavbou 372 plánovaná 

4922/2,4923 236 garsonky 118 garsonky 326 celkem 372 celkem 

Bašteckého 

4926,4931 528 bytů 53 návštěvy 

493 

177 stávající 474 stávající 

+503 +102% 4932 352 do 100 m2 352 do 100 m2 0 úbytek výstavbou 345 plánovaná 

4937 176 garsonky 88 garsonky 177 celkem 819 celkem 

 

Jedná se o výstavbu t ěchto zám ěrů: 

Jánského – severní část: Dva garážové domy na místě stávajícího parkoviště o 

kapacitách 870 a 722 vozidel (převzato ze studie z 12/2009, 

objekty A, B). 

Jánského – jižní část: Otevřený garážový dům ve stávajícím svahu mezi ulicemi 

Jánského a Klausova o kapacitě 99 vozidel. 

 Garážový dům na místě stávajícího parkoviště o kapacitě 273 

vozidel (převzato ze studie z 12/2009, objekt C). 

Bašteckého: Přemostění stávající ulice Červeňanského o kapacitě 345 

vozidel (převzato ze studie z 12/2009, objekt D). 

9.7 Vyhodnocení dopravního pr ůzkumu dle ulic 
Výše uvedené hodnoty získané vyhodnocením dopravního průzkumu jsou přehledně 

zaneseny ve výkresových přílohách jednotlivých základních sídelních jednotek. 

Z dat je patrné, že se v jednotlivých částech řešeného území vyskytují lokality 

s dostatečnou a až nadbytečnou nabídkou odstavných míst. Tyto lokality jsou především 

v blízkosti parkovacích domů či oplocených parkovišť. Častějším skutečností je však zřetelný 

nedostatek vhodných stání s vyplývající nutností odstavení vozidel ve větší vzdálenosti od 

obytných objektů. Tato vzdálenost je poté spojena s nutností nepříjemně dlouhého přenosu 

zavazadel a také s nemožnosti dohledu majitelů na svá vozidla. 

 

Data byla vyhodnocena s předpokladem využívání soukromých stání na oplocených 

parkovištích či v parkovacích domech. Obsazenost těchto stání není dle sdělení některých 

jejich provozovatelů 100%. Do počtu možných stání jsou však tyto soukromá stání zahrnuta 

plně. 
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10 Závěry a doporu čení 
Na základě dat zjištěných dopravním průzkumem, důkladnou pěší prohlídkou celého 

řešeného území a zkušeností můžeme výše uvedené skutečnosti shrnout do následujících 

bodů: 

• Nejvíce problematickou lokalitou je sídliště Velká Ohrada. 

• Problematické lokality jsou sídliště Lužiny a Luka. 

• Vyhovující stav je na sídlišti Stodůlky. 

• Rezerva stání je na sídlišti Nové Butovice. 

• Vozidla parkující u stanic metra Ohrada, Lužiny, Luka a Stodůlky neznamenají 

zásadní omezení v možnosti odstavení vozidel pro místní residenty. 

• Nabídka stání na sídlištích je nerovnoměrně rozložena. 

• Majitelé vozidel volí stání pro noční odstavení vozidla raději protiprávně než dále 

od domu v tmavší části ulice či parkoviště. 

• Stav na sídlišti Velká Ohrada by mohl vést k ohrožení bezpečnosti obyvatel 

z důvodu velmi ztíženého až nemožného průjezdu vozidel záchranného systému 

(hasičská vozidla, sanitní vozy). 

10.1 Doporu čení pro jednotlivá sídlišt ě 

10.1.1 Sídlišt ě Nové Butovice 

Lokalita nejvíce dotčena využitím jako neoficiální park and ride má ve své střední části 

při stanici metra Hůrka větší počet odstavených vozidel ve dne než v noci. Části při zástavbě 

panelových domů a to hlavně v jižní části trpí nedostatkem míst hlavně v noční době. 

V severní části tohoto sídliště (ZSJ Nové Butovice – západ a východ) není nutné 

provádět žádné změny stávajícího stavu. Vhodnou úpravou v jižní části tohoto sídliště, 

plynoucí ze skutečnosti častého parkování vozidel ve větší vzdálenosti od domu, by mohlo 

být vyznačení několika míst se zákazem stání, sloužících pro vyložení a naložení zavazadel 

v blízkosti vlastního vchodu s následným odstavením vozidla v dochůdné vzdálenosti. 

Zvýšení nabídky počtu stání by mohlo být realizováno na stávající zelené ploše mezi ulicí 

V Hůrkách a stanicí metra Hůrka (pozemky p.č. 2860/127 a 2860/133). Stávající zelené 

plochy jsou v majetku Hlavního města Prahy a v územním plánu jsou vedeny jako SMJ – 

smíšené městského jádra. Zde je však na zvážení, zda-li zastavět stávající zelené plochy 

rozlehlým parkovištěm (nejlevnější varianta) či parkovacím domem (finančně i technicky 

náročná varianta), při jejich následných pravděpodobným využitím vozidly pro přestup z IAD 

na MHD. 

Zřízení zón placeného stání na tomto sídlišti nedoporučujeme. Dochází zde sice 

k využití míst pro systém park and ride, ale nejsou jím dotčeny místa pro místní residenty. 
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10.1.2 Sídlišt ě Velká Ohrada 

Nejvíce problematická lokalita s největším nedostatkem stání. Zásadní úpravou pro 

změnu tohoto stavu by byla výstavba několika parkovacích domů, jak již bylo navrhnuto 

v předešlé studii pro toto sídliště z 12/2009. Na tomto sídlišti je nyní nedostatek 28% 

z potřebných stání – zmíněnou výstavbou by vznikl přebytek stání 24% na potřebu stání. 

Toto je však finančně nákladná varianta, ze které by vyplývala investice ze strany městské 

části či soukromého investora. Investice do výstavby parkovacích domů by se dále přenesla 

na následné nájemce či majitele vybudovaných stání a není jistá ochota či možnost obyvatel 

tohoto sídliště k placení nájmu či odkupu těchto stání. 

Zřízení zón placeného stání na tomto sídlišti by zřejmě nedostatek stání neřešilo. 

Většina odstavených automobilů pravděpodobně patří majitelům bydlícím v této lokalitě, kteří 

by měli právo na stání i ve zřízené modré zóně. Úbytek by přinesl pouze vliv vozidel majitelů 

bez oficiálního bydliště v této lokalitě. Majiteli parkovacích karet do modré zóny by se zde 

stali majitelé vozidel s vlastnictvím bytu v této městské části i všichni nájemci bytů s řádnou 

nájemní smlouvou. 

Vhodnou úpravou i na tomto sídlišti, plynoucí ze skutečnosti častého parkování vozidel 

ve větší vzdálenosti od domu, by mohlo být vyznačení několika míst se zákazem stání, 

sloužících pro vyložení a naložení zavazadel v blízkosti vlastního vchodu s následným 

odstavením vozidla v dochůdné vzdálenosti. 

Řešení dopravy v klidu na tomto sídlišti je velmi aktuální a to především vzhledem k již 

zmíněnému ztíženému průjezdu vozidel záchranného systému (hasičská vozidla, sanitní 

vozy). 

10.1.3 Sídlišt ě Lužiny 

Stav na sídlišti Lužiny (myšleno ZSJ Lužiny – jih a střed) výrazně nevyhovuje nabídkou 

stání potřebám sídliště. Jasným doporučením je výstavba nových parkovišť nebo 

parkovacích domů. Zde však narážíme na nedostatek vhodných pozemků z hlediska 

vlastnictví Hl. m. Prahy a z hlediska územního plánu. Jednou z možných lokalit by mohla být 

stávající zelená plocha při křižovatce ulic Mukařovská a Jeremiášova (za obchodním 

domem, pozemek p.č. 2166/46) – zde je však obava z nevyužívání tohoto parkoviště 

z důvodu jeho odlehlosti od bytových domů. Druhou možnou lokalitou by mohl být prostor 

nad stanicí metra Lužiny při ulici Archeologická, mezi ulicemi Podpěrova a Bronzová 

(pozemek p.č. 2131/330) – zde by musela být prověřena možnost vybudování parkovací 

plochy nad stanicí a tubusem metra. 
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Určitým řešením tohoto problému s nedostatkem vhodných pozemků by mohla být 

výstavba podzemních garáží pod stávajícími domy nebo komunikacemi. Toto řešení však 

patří k finančně i technicky nejnáročnějším. Možností by tak mohlo být vybudování 

parkovacích domů s využitím ploch stávajících parkovišť. 

Zřízení zón placeného stání na tomto sídlišti by zřejmě nedostatek stání neřešilo. 

Většina odstavených automobilů pravděpodobně patří majitelům bydlícím v této lokalitě, kteří 

by měli právo na stání i ve zřízené modré zóně. Úbytek by přinesl pouze vliv vozidel majitelů 

bez oficiálního bydliště v této lokalitě. Pro zřízení placených zón nenasvědčuje ani využívání 

ulic a parkovišť při stanici metra Lužiny pro přestup z IAD na MHD, který zde není tak 

využívaný a nemá vliv na noční nedostatek stání. 

V některých lokalitách by výrazně pomohlo zesvětlení a zvýšení dohledu nad některými 

odlehlejšími ulicemi a parkovišti, která nejsou v noční době vůbec využívána.  

10.1.4 Sídlišt ě Luka 

Stav na sídlišti Luka (myšleno ZSJ Luka) nevyhovuje nabídkou stání potřebám sídliště. 

Tento rozdíl však není tak velký. Doporučením pro toto sídliště by mohlo být opět vybudování 

nových parkovišť či parkovacích domů, pro které zde však není, z hlediska vlastnictví Hl. m. 

Prahy i z hlediska územního plánu, vhodných umístění a bylo by pravděpodobně nutné pro 

výstavbu parkovacích domů využít ploch stávajících parkovišť. 

Zřízení zón placeného stání na tomto sídlišti by zřejmě nedostatek stání neřešilo. 

Většina odstavených automobilů opět pravděpodobně patří majitelům bydlícím v této lokalitě, 

kteří by měli právo na stání i ve zřízené modré zóně. Úbytek by přinesl pouze vliv vozidel 

Plocha p ři křiž. 

Mukařovská x 

Jeremiášova  

Plocha nad stanicí 

metra Lužiny 
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majitelů bez oficiálního bydliště v této lokalitě. Pro tyto zóny není ani důvod z pohledu 

využívání ulic a parkovišť při stanici metra Luka pro neoficiální systém park and ride. 

Vhodnou úpravou i na tomto sídlišti, plynoucí ze skutečnosti častého parkování vozidel 

ve větší vzdálenosti od domu, by mohlo být vyznačení několika míst se zákazem stání, 

sloužících pro vyložení a naložení zavazadel v blízkosti vlastního vchodu s následným 

odstavením vozidla v dochůdné vzdálenosti. 

10.1.5 Sídlišt ě Stodůlky 

Stav na sídlišti Stodůlky téměř vyhovuje nabídkou stání potřebám tohoto sídliště. Toto 

však neplatí při pohledu na jednotlivé části tohoto sídliště. Z tohoto plyne nutnost odstavení 

vozidel jejich majiteli ve větší vzdálenosti od domu. Vhodnou úpravo, by proto mohlo být 

vyznačení několika míst se zákazem stání, sloužících pro vyložení a naložení zavazadel 

v blízkosti vlastního vchodu s následným odstavením vozidla v dochůdné vzdálenosti. 

Okolí stanice metra Stodůlky je sice ve velké míře využíváno jako neoficiální park and 

ride, ale nejsou jím zásadně dotčena místa pro místní residenty. Z tohoto důvodu 

nedoporučujeme zřízení zón placených stání. 

Na tomto sídlišti by mohlo dojít k mírnému rozšíření stávajících parkovacích ploch. 

Jedná se například o rozšíření stávajícího parkoviště v ulici Hábova do zelené plochy či 

rozšíření stávajícího parkoviště v ulici Oistrachova do zelené plochy. 

 

Rozšíření stávajících parkoviš ť 
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10.1.6 Další uvažovaná doporu čení 

Mezi další uvažovaná doporučení byla zahrnuta možnost vyznačení jednotlivých 

parkovacích stání vodorovným dopravním značením. Tato úprava by sice přispěla 

k řádnému parkování vozidel, mohla by ale paradoxně vést ke snížení celkového počtu stání. 

Snížení by bylo dáno rozměrem vyznačovaného stání, který je větší než většinou řidičů 

běžných osobních automobilů volený odstup při nevyznačeném stání. 

Dalším uvažovaným doporučením bylo nekompromisní trestání protiprávního stání 

vozidel. Tento postup je však při doloženém nedostatku parkovacích stání v téměř celé 

řešené lokalitě těžko před místními občany obhajitelný. Tento postup by se však měl 

vyžadovat alespoň v takové míře, aby byl umožněn pohyb vozidel záchranného systému. 

10.2 Návrh zón placeného stání 
Jak je již uvedeno v předešlém textu, pro zavedení zón placených stání není důvod. Při 

změně stavu, způsobené zřízením zón placených stání v okolních městských částech, která 

by vyvolala nárůst vozidel využívající Prahu 13 pro přestup z IAD na MHD, by bylo vhodné 

zřídit tuto zónu především v okolí stanice metra Hůrka a Stodůlky. 

 

   

Oblasti vhodné pro zřízení zón placeného stání v oblastech stanic metra 

Hůrka      Stodůlky 
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11 Shrnutí 
Problematika dopravy v klidu na území městské části Prahy 13 je v současné době 

omezena převážně na residenty žijící na jejím území. Zřízení zón placeného stání nebo 

vyhrazení některých stávajících parkovišť do systému park and ride (P + R) 

nedoporučujeme. Jistou změnu přinese zavedení zón placeného stání na Praze 5, Praze 6 i 

dalších městských částí či zavedení přísnějších pravidel pro parkování při obchodních 

centrech v okrajových částech Hlavního města Prahy umístěných vhodně pro dojíždějící 

řidiče. Jakým způsobem se dotknou tyto změny území městské části Praha 13 lze jen těžko 

odhadnout, přesnější údaje by přinesla analýza zabývající se celým územím Hlavního města 

Prahy. 
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