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Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ  Praha 8, s ohledem na možnosti zřízení zón placeného stání, nadzemních I podzemních parkovacích domů  a optimalizace provozní efektivity placených parkovacích ploch  

Část díla: Projekt organizace dopravy v klidu a provozně  organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ  Praha 8; Složka: Textová zpráva 	 AN/06/2012; červen - srpen 2012 

4.3 	Vyhodnocení stávající potřeby parkovací kapacity 	 4.4 	Stávající uživatelská struktura 

V současné době  neexistuje informační báze udávající spolehlivě  stávající strukturu uživatelů  parkovacích 

Při stanovení stávající potřeby parkovacích kapacit na hodnoceném území vychází zhotovitel zejména 	 kapacit na MK. Zpracovatel projektu proto vycházel z údajů  zjištěných v rámci analýzy DvK. 

z celoplošné saturace území a poznatků  o režimu parkování zjištěných v rámci této analýzy. Je zřejmé, že při nočním 
Bydlící —rezidenti -  jednoznačným identifikátorem pro stanovení celkového objemu této kategorie jsou 

parkování (odstavování) OA se projevují výrazné deficity prakticky ve všech lokalitách s obytnou zástavbou. V průběhu 
celoplošné průzkumy. Pro stanovení denního výskytu pak poslouží extrapolace momentových průzkumů. Momentové 

dne se tyto deficity projevují prakticky celoplošně. V následující tabulce je uvedena bilance parkovacích kapacit na 
průzkumy stanovily objem rezidentního parkování, které zůstává na místních komunikacích v průběhu denního období. 

hodnoceném území a současně  vyhodnocení lokálních deficitů  v členění podle jednotlivých zón. 

Počet rezidentních 
Průměrný počet 

 
Stávající celoplošné bilance PS na místních komunikacích (3-4/2012) ZPS Název Kapacita PS 

vozidel - noc 
rezidentních vozidel - 

NOC DEN Celkem den 

Počet Bulovka 152 52 36 

ZPS Název 
Kapacita 

odstavených Bilance Lokální 
Počet 

Bilance Lokální Výsledný Karlín 	 ''‘ 3 752 2 933 1 974 
PS (K) 

OA - NOC K-P deficity 
parkujících 

K-P deficity lokální deficit , Kobylisy 1 241 748 468 
(0) 

vozidel (P) 
Ládví 1 573 1 460 978 

Bulovka 152 52 101 O 148 4 8 8 Libeň  - sever 1 263 1 167 712 

Karlín 3 752 2 933 820 84 4 010 -258 508 508 Libeň  - střed 1 861 1 863 1 312 

Kobylisy 1 241 748 494 73 1 287 -46 199 199 Okolí ZPS 3 136 2 487 1 578 

Ládví 1 573 1 460 114 156 1 619 -46 176 176 Celkem 12 978 10 708 7 059 

Libeň  - sever 1 263 1 167 97 119 1 086 177 55 119 

Libeň  - střed 1 861 1 863 -2 296 2 117 -256 373 373 Ukázka vývoje uživatelské struktury parkujících — Karlín 
Okolí ZPS 3 136 2 487 649 287 2 336 801 93 287 

Celkem 12 978 10 708 2 271 1 013 12 602 376 1 413 1 671 

Časový vývoj struktury parkujících vozidel 
1200 Z hlediska hodnocení dislokace a rozsahu aktuální potřeby parkovací kapacity jsou rozhodující lokální deficity. 

Vyhodnocený stávající deficit parkovací kapacity činí v noci 1 413 PS a v průběhu dne 1 413 PS. Výsledný celkový 
1000 lokální deficit zohledňující možnost zastupitelnosti při využití parkovacích kapacit v režimu noc-den činí 1 671 PS. Tuto 

kapacitu by bylo třeba v současnosti v daných lokalitách realizovat, aby hodnoty obsazenosti v průběhu dne i noci 

800 
P P P r  P r 	 r 	0 100% kapacity 	komunikacích 	OA 	 tj. nepřesahovaly 	 na 	 a aby 	neparkovala nedovoleným způsobem, 	na chodnících, 

komunikacích s nulovou parkovací kapacitou, ve vjezdech atp. S ohledem na regulaci a potřebu redukce parkování 

návštěvníků  a dojíždějících do zaměstnání však není cílem úpiné napinění denního deficitu a tudíž ho nepovažujeme za 600 
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Hodina 

Rezidenti 	 7 	,'  Dlouhodobé (nad 6 h.) 	'ť 	'Střednědobé (2-6 h.) 

Krátkodobé (1-2 h.) 	 Krátkodobé (0-1 h,) 	 Kapacita PS 
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4.4.1 	Matice průměrné denní uživatelské struktury 	 Návštěvníci —  v rámci analýzy DvK byla v této skupině  hodnocena 0A, která na MK přijíždí a parkují 

v průběhu hodnoceného dne. Pro stanovení objemu návštěvnické dopravy je určující zejména krátkodobé a část 

Výše uvedený graf lze transformovat do podoby matice pro jednotlivé navržené zóny placeného stání. Získáváme 	
střednědobého parkování. Kvalifikovaným výpočtem lze dospět k průměrným celodenním počtům až  11 000  

jednoznačnou představu o funkčnosti aktuálních parkovacích procesů  v průběhu dne. 	
krátkodobě  a střednědobě  parkujících vozidel návštěvnického charakteru. Poslední významnou kategorií jsou 

abonenti. 

ZPS Název Kapacita PS 

Průměrný 
počet 

rezidentních 
vozidel - den 

Počet PS 
stání do 1 h 

Počet PS 
stání 1-2 h 

Počet PS 
stání 2-6 h 

Počet PS 
stání více než 

6 h 

Momentové průzkumy definovaly průměrnou hodnotu zaměstnanecké dojížd'ky 25%. Pokud provedeme 

přepočet na celkový objem návštěvnické dopravy, lze stanovit objem zaměstnanecké dopravy až na cca. 3 200 OA, 
dlouhodobě  zaparkovaných na místních komunikacích v průběhu dne. Část z této kategorie parkujících však jde na 

Bulovka 152 36 18 15 25 53 vrub abonentnímu parkování a živelnému P+R. 

Karlín 3 752 1 974 182 129 410 1 315 Specifické kategorie —  do této skupiny jsou zahrnuta parkovací stání na MK vyhrazená pro konkrétního 
Kobylisy 1 241 468 98 53 136 531 uživatele. V době  zpracčvání analýzy jich bylo na řešeném území 280. Dále byla část PS vyhrazená 	vozidla pro 
Ládví 1 573 978 73 37 137 395 

Libeň  - sever 1 263 712 46 55 132 141 
O 1 	RZV, 	i 	 235 PS). Vyhrazená označená symbolem 	(jak na 	tak 	sdružená stání celkem 	 místa jsou zpravidla určená pro 

Libeň  - střed 1 861 1 312 94 57 199 458
orgány PČR, školství soudní 	apod. Část z vyhrazených míst je určená pro parkování firem, které za toto platí místní 

Okolí ZPS 3 136 1 578 126 89 224 319 poplatky. V cílovém stavu by mělo dojít k redukci jednotlivých vyhrazených míst pro firmy a jejich nahrazení 

Celkem 12 978 7 059 638 434 1 262 3 211 standardním režimem rezidentně  abonentních lokalit. 

PS=parkovací stání 

ZPS Název Kapacita PS 

Průměrný 
počet 

rezidentních 
vozidel - den 

Počet OA 
stání do 1 h 

Počet OA 
stání 1-2 h 

Počet OA 
stání 2-6 h 

Počet OA 
stání více než 

6 h 

4.5 	Nedostatky a závady 

V současné době  je režim DvK stanoven pouze dopravním značením. Není uplatněn žádný prvek umožňující 
Bulovka 152 36 172 63 58 52 operativní regulaci průběhu a rozsahu parkování na MK. Území přiléhající stanicím metra nebo významným dopravním 
Karlín 3 752 1 974 1 765 592 800 1 222 cílům je v 	24 hodin 	zcela saturováno 	 vozidly. Vzhledem k 	vysoké obsazenosti průběhu 	prakticky 	 parkujícími 	 průběžné 
Kobylisy 1 241 468 918 320 297 617 

Ládví 1 573 978 920 204 260 445 
parkovacích kapacit v hustě  obydlených a komerčně  zajímavých lokalitách OA hledající volná PS zatěžují území 

Libeň  - sever 1 263 712 391 233 304 172 zbytečným pojížděním. Projevuje se rozsáhlé nerespektování dopravních předpisů. Městská část již vyčerpala možnosti 

Libeň  - střed 1 861 1 312 1 134 340 515 607 zvyšování parkovací kapacity na MK změnou dopravního režimu a způsobem parkování. Postupně  se zvyšuje podíl 

Okolí ZPS 3 136 1 578 1 014 295 321 234 dojížd'ky OA do zaměstnání a to i v lokalitách s dobrou dopravní obslužností prostředky městské hromadné dopravy. 

Celkem 12 978 7 059 6 312 2 048 2 553 3 350 Situace se průběžně  nadále zhoršuje. 

0A=osobní automobil 

K výše uvedeným počtům parkovacích stání lze přiřadit i jejich přibližnou charakteristiku. 

Doba parkování Typ uživatele — charakteristika 

Krátkodobé do 1 hodiny Komerční návštěvníci, návštěvníci administrativy, zásobování 

Krátkodobé 1— 2 hodiny Komerční návštěvníci, obchodní jednání, administrativa 

Střednědobé 2 — 6 hodin 
Návštěvníci zejména kulturních, sportovních a společenských aktivit, výjimečně  
obchodní jednání a živelné P+R, návštěvy rezidentů  

Dlouhodobé — více než 6 hodin Zaměstnanci, abonenti, živelné P+R 

Rezidenti Vozidla parkující i v nočních hodinách — pravděpodobně  bydlící 
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Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ  Praha 8, s ohledem na možnosti zřízení zón placeného stání, nadzemních I podzemních parkovacích domů  a optimalizace provozní efektivity placených parkovacích ploch 

část díla: Projekt organizace dopravy v klidu a provozně  organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ  Praha 8; Složka: Textová zpráva 	 AN/06/2012; červen — srpen 2012 

a organizace zón placeného stání - ZPS 

na částech analyzovaného území. V souladu se stávající koncepci řešení dopravy 

části navrženo zavedení smíšeného parkování. Smíšené parkování je dominujícím prvkem 

tohoto řešení je skutečnost, že je zachováno privilegium rezidentů  MČ  Praha 8 a současně  
klientům aktivit zde podnikajících a tím i udržení silné atraktivity tohoto území. Na rozdíl 

zón je pro Prahu 8 připravená jeho modifikace. Tato modifikace reaguje na podněty 

požaduje, aby smíšené zóny zůstaly dostupné pro návštěvy ve večerních hodinách a o 

pro Prahu 8 jsou navržené tak, že neomezují rezidenty, ale připouštějí denní stání vozidel 

návštěvnických lokalit s parkovacími automaty. Doposud tomu bylo naopak — 

placené stání ve smíšených zónách v průběhu pracovních dní. Parkovací karta rezidenta 

parkovací lístek, který návštěvníků  vydá po zaplacení sjednané ceny parkovací 

projednat s hl. m. Prahou a je nutno pro ni získat souhlas městských částí, které již 

aktivní a neaktivní zóny: 

je navržená ZPS — zde bude ZPS realizována včetně  dopravního značení a parkovacích 

je celé území Městské části Praha 8 — občané mající na území MČ  Praha 8 místo 

nebo vlastníci zde nemovitost, nebo zde mají sídlo podnikání nebo provozovnu budou 

zakoupení parkovací karty. 

modulárním způsobem. Jsou navržené ucelené zóny placeného stání, které pokrývají 

regulaci dopravy v klidu. Současně  však je umožněno, aby v konečném kroku — před 

Praha, městská část stanovila, které moduly chce zprovoznit v první etapě. Moduly jsou 

Projekt ZPS Praha 8 také řeší regulaci dopravy v klidu v navazujících oblastech na zóny placeného stání. Tam, 

kde předpokládáme přesun části parkujících ze ZPS, je navrženo usměrnění dopravy v klidu pomocí dopravního 

značení. Pokud se v reálném provozu ukáže, že regulace pomocí dopravního značení není dostatečně  účinná, bude 

ZPS rozšířená selektivně  i na navazující území. 

je 

	

5.1 	Základní východiska řešení 
od 

1. Velké části území jsou dlouhodobě  zablokovány parkujícími a odstavenými vozidly 

2. Je nutno zavést celoplošnou regulaci DvK na souvislých územích 

3. Stávající legislativní prostředí ČR neumožňuje použití jiného účinného nástroje na regulaci parkování než je 
aplikace § 23 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích — tj. zavedení celoplošného systému placeného stání 

4. Je žádoucí posílit M 
a stalo se tak základním nástrojem umožnění přirozené dopravní obsluhy

mlžností návštěvnického placeného parkování, tak aby homogenně  pokrývalo regulované území 

5. Současně  je nutno realizovat model, který z území „vytlačí` vozidla dříve parkující (ve dne i v noci) na území jiných 
městských částí  

6. Současně  bude nutno věnovat zvláštní pozornost i navazujícím územím za navrženými ZPS a vytvořit zde 
podmínky pro udržitelný stav dopravy v klidu a v pohybu. 

7. Cenové regulační nástroje budou muset odrážet atraktivitu jednotlivých lokalit, přičemž předpokládáme zachování 
stávajících cen placeného stání podle ceníku hl. m. Prahy 

8. Cenovým regulačním nástrojům budou podléhat všechny uživatelské skupiny v budoucí ZPS. Vhodným nastavením 
jednotlivých parametrů  (ceny) pak dokážeme účinně  a včas reagovat na vývoj v dopravě  v klidu v závislosti na 
vývoji obsazenosti jednotlivých lokalit. 

9. Navržený model řešení odráží reálné potřeby území MČ  Praha 8. Vzniká v koordinaci s ostatními městskými části, 
které připravují plošnou regulaci dopravy v klidu. Je nutno jej však důkladně  projednat a získat souhlas hlavního 
města Prahy. 

	

5.2 	Smíšené zóny 

V posledních letech se v podmínkách hl.m. Prahy začal uplatňovat model „smíšených zón". Jeho základním 

motivem je otevření zón původně  vyhrazených pouze pro rezidenty a abonenty (modré zóny) také pro návštěvníky. A 

tak se začaly již do stávajících ZPS přidávat parkovací automaty. Tento princip si udržely i projekty zón Prahy 3,5,6 a 

11, které již byly schváleny k realizaci. 

ZPS na vybraných územích MČ  Praha 8 si však může dovolit jiný přístup. Díky tomu, že ZPS je navrhována na 

„zelené louce", může se smíšenými zónami pracovat od prvopočátku. Smíšené zóny pokrývají rovnoměrně  řešené 

území Prahy 8 a tvoří většinu parkovací kapacity. Jsou dopiněné standardními modrými zónami a lokalitami výhradně  
návštěvnického stání. Privilegia občanů  Prahy 8 jsou tak zachována na většině  parkovací kapacity. Ovšem v denní 

době, kdy část rezidentů  odjíždí mimo řešené území, nabízíme značnou parkovací kapacity pro návštěvnickou klientelu. 

Tímto způsobem udržíme vysokou atraktivitu provozoven umístěných v řešeném území. 

Odlišná konstrukce smíšených zón Prahy 8 se odráží v rovnoměrné možnosti přístupů  návštěvníků  v průběhu 

celého dne a týdne, Doprava v klidu je regulována pouze v době, kdy to je nezbytné — tj. zejména v pracovní dny od 8 

do 18 hodin. 

Smíšené zóny používají zejména nižších tarifních pásem s ohledem na udržitelnou dostupnost území pro 

návštěvnickou kllentelu. I nižší tarify totiž spiní základní cíl — regulace výskytu dlouhodobě  parkujících vozidel. 

I Proto 

III
návštěvníkům 

111 ZPS 

I navržené 

I Zřetelnou 

5. 	Konstrukce 

ZPS je navržená k realizaci 

v klidu hl.m. Praha je z velké 

ZPS Praha 8. 

výhodou 

umožněn pohodlný přístup 

stávajícího modelu smíšených 

z řad obyvatelstva, které 

víkendech. 

smíšené zóny 

rezidentů  a abonentů  ve většině  
bylo umožněno 

a abonenta tak bude nahrazovat 

automat. 

Tuto změnu je nutno 

provozují ZPS. 

Praha 8 používá princip 

A. Aktivní zónou 

automatů, 

B. Neaktivní zónou 

trvalého pobytu, 

mít nárok na 

Praha 8 je navržená 

homogenní území, která vyžadují 

podáním žádosti na hl. m. 

následující: 

Zóna placeného stání Cíl ZPS 

Karlín 
Eliminace dlouhodobého stání živelného P+R a generovaného zaměstnanci okolních 

administrativních objektů  

ZPS Libeň  — střed 
Eliminace dlouhodobého stání živelného P+R a generovaného zaměstnanci okolních 

administrativních objektů  — ochrana obytných souborů  před zbytnou dopravou 

ZPS Libeň  —sever 

Eliminace dlouhodobého stání generovaného zejména zaměstnanci zdejších a 

sousedních komerčních aktivit, Ochrana rezidentů. Očekávaný přesun parkujících ze 

ZPS Libeň  — střed a ZPS Kobylisy. 

ZPS Bulovka 
Nemocniční areál generuje zvýšený podíl zaměstnaneckého parkování v jeho okolí, což 

ztěžuje přístup občanů  k nemocnici, 

Kobylisy 
Eliminace dlouhodobého stání živelného P+R a generovaného zaměstnanci okolních 

administrativních objektů  

Ládví 
Eliminace dlouhodobého stání živelného P+R a generovaného zaměstnanci okolních 

administrativních objektů  
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