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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Koncepce dopravy v klidu na vybrané části sídliště 

Strašnice v Praze“ je analyzovat aktuální podobu místa a stav počtu parkovacích stání 

v dané oblasti. Na základě tohoto zkoumání následně vytvořit možné řešení navýšení 

počtu parkovacích míst ve dvou variantách společně ve snaze zlepšit také vizuální dojem 

z okolního prostředí. 

Klíčová slova 

Silnice, ulice, parkování, parkovací stání, parkovací místo, optimalizace, doprava v klidu, 

úprava okolí 

Abstract 

The subject of the bachelor thesis „Parking Concept in a City Part Prague Strašnice“ is to 

analyse current form and state of the number of parking spaces in that area. Based on 

this research, create a possible solution to increase the number of places in two variants 

together in an effort to also improve the visual impression of the surrounding 

environment. 

Keywords 

Road, Street, Parking, Parking Space, Parking Place, Optimization, Transport, Landscaping 
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Seznam použitých zkratek 

 

MHD  Městská hromadná doprava 

DP  Dopravní podnik 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 

ČSN  Česká státní norma 

IPR  Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

CAD  Computer-aided design (počítačem podporované projektování) 

APKO  Ateliér pozemních komunikací 

PSP  Pražské stavební předpisy 

HPP  Hrubá podlažní plocha 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

OA  Osobní automobil 

TP  Technické podmínky 

P+R  Park and Ride, odstavné parkoviště 

DZ  Dopravní značení   
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Úvod 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral téma úpravy dopravy v klidu spojenou s revitalizací 

dopravní infrastruktury v pražském sídlišti Solidarita. Strašnické sídliště se nachází 

v katastrálním území Prahy 10, v blízkosti městské časti Praha 3. 

Celé sídliště Solidarita je situováno mezi sběrné komunikace Černokostelecká, která 

oblast ohraničuje na severu, a ulici V Olšinách, jenž leží na její jižní hranici. Po těchto 

ulicích je vedena většina individuální automobilové dopravy, která se zde nachází a jsou 

po nich vedeny také tramvajové či autobusové linky městské hromadné dopravy. 

Mé soustředění a návrhy na zlepšení uličního prostoru se zaměřily především na ulici 

Dětská a přidružené ulice Brigádníků, Dvouletky a ulice Solidarity, která společně 

s parkem pojmenovaném Na Solidaritě odděluje oblast mého zájmu od zbytku území. 

Sídliště bylo vybudováno na přelomu 40. a 50. let dvacátého století a pro tuto dobu bylo 

velice inovativní. Tehdy se však jednalo o výstavbu na okraji hlavního města, a proto jsou 

některá řešení uličního prostoru z dnešního pohledu nevyhovující. Především se 

nevhodnost aktuálního stavu týká parkování, které je v oblasti zásadním problémem, 

obdobně jako celkové šířkové uspořádání ulic. Předmětem práce tak je řešit dopravu 

v klidu především prakticky v podobě výkresů, ale i teoretickými návrhy v textu, popřípadě 

vizualizací jednotlivých míst a ulic. [1] 

Základní myšlenkou práce je změna uličního prostoru s cílem navýšení počtu parkovacích 

stání. Významnou přeměnou projdou parkovací plochy i celkový uliční prostor. 

Zvlášť v dnešní době by mělo být samozřejmostí nalezení kompromisu mezi zlepšením 

dopravní situace v oblasti a zachováním stávající zeleně, popřípadě jejich obnovou 

v blízkosti komunikací. Návrh se změnami pracuje takovým způsobem, že v některých 

místech upřednostňuje individuální automobilovou dopravu, respektive odstavná 

a parkovací stání před zmíněnými zelenými pásy. V jiných případech naopak vhodným 

užitím a umístění zeleně stávající okolí zlepšuje. Úpravy ulic se týkají také pěších vazeb – 

chodníků či vytvoření nových přechodů pro chodce v místech předpokládané potřeby 

a zklidnění dopravy různými inženýrsko-dopravními opatřeními. 

Jako cíl jsem si zvolil vytvoření především funkčních, ale také částečně dopravě-

architektonicky zajímavých řešení. Rád bych, kdyby se tento návrh dostal mezi možnosti, 

jak sídliště postupně zlepšovat a zpříjemnit obyvatelům jejich pohyb na Solidaritě.  
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1 Základní údaje o řešené oblasti 

1.1 Geografie 

Řešená část sídliště Solidarita se nachází na území hlavního města Prahy . Přesněji spadá 

do katastrálního území Strašnic rozprostírající se většinou své rozlohy v městské části 

Praha 10. Samotná oblast Solidarita leží při východní části Strašnic a rozprostírá se na 

bývalých polích, které byly v rámci hospodářského plánu, tzv. dvouletky, v poválečném 

období vytipovány jako ideální lokalita na výstavbu obytných domů. Vybranou oblast 

dnes vymezují ulice Černokostelecká na severu a ulice V Olšinách na jihu. Tato práce se 

zabývá pouze částí sídliště Solidarita, jejíž hranice na východě je tvořena ulicí Solidarity 

a na západě třemi domy přilehlými k ulici Dětská. [1] 

1.2 Vznik 

Solidarita jako první velké poválečné pražské sídliště vzniklo mezi lety 1946 – 1951. 

Praha disponovala zásadním nedostatkem bytů a situaci měl zlepšit tehdy velice 

inovativní projekt, kdy se za krátkou dobu vystaví značné množství rodinných domů 

a bytů pro několik tisíc obyvatel. Architektonickými autory byli František Jech, Hanuš Majer 

a Karel Storch, kteří se snažili najít kompromis mezi bydlením v rodinných a panelových 

domech. Výsledkem jejich práce bylo několik řadových domů, které stojí do dnešní doby 

a které následně doplnily ještě čtyřpatrové bytové domy. [1] [2] 

Vybudování všechny domů ve stylu funkcionalismu stálo na původním záměru ideálů 

sociální společnosti po všech stránkách, což znamená zlevnění a zrychlení pomocí 

jednoduché typizace a výstavby z prefabrikovaných betonových dílů a zlepšení 

standardu bydlení. Všechny rodinné domy jsou kvůli jednoduchosti a rychlosti výstavby 

totožné, tedy dvoupodlažní s vlastním menším pozemkem. Při návrhu celé výstavby 

a podobu Solidarity se dbalo na typizaci půdorysů a na vytvoření dostatečného množství 

zelených ploch – tehdy pojmenované jako sadová úprava zeleně. To je důvodem výskytu 

stromořadí mezi všemi domy. Přírodní prostředí sídliště podtrhuje park umístěný ve 

středu zástavby. Mimo jiné bylo tehdy nově samozřejmostí, že sídliště plní komunitní 

funkci, kdy panovala snaha o kulturní či obchodní samostatnost. Tím vznikly společenské 

zahrady a dostatek volného veřejného prostoru. K občanské vybavenosti patří divadlo, 

mateřská i základní škola, řada restaurací a obchodů v těsné blízkosti obyvatel. [1] [2] 
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Obrázek 1 - Mapa Prahy (s vyznačenými Strašnicemi) a detail se zvýrazněním zkoumané lokality [3] 
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1.3 Dopravní vztahy 

V dané oblasti je síť městské hromadné dopravy vyřešena vyhovujícím způsobem. 

Spojení s centrem města zajišťuje spolehlivý, a především kapacitní druh MHD tvoří 

metro. Alternativou pro cestu do centra jsou tramvajové linky, naopak pro jízdy do 

okrajových částí města slouží autobusy. 

1.3.1 Tramvajová doprava 

Ulicí Černokostelecká jsou vedeny linky tramvaje. Denní linky 7, 16 a noční linka 95 

obsluhují dvě nedaleké zastávky Solidarita a Zborov – Strašnické divadlo. V polovině roku 

2021 došlo ke změnám v tramvajové dopravě. První změnou byla náhrada linky 5 za linku 

16, která nyní jezdí v trase Želivského - Ústřední dílny DP, druhou pak přejmenování 

zastávek. Ze sítě MHD zmizela Černokostelecká a nahradila ji zastávka Nové Strašnice. [4] 

Tabulka 1 - Tramvajové linky (denní) v oblasti a jejich vybrané parametry [5] 

Číslo linky Přestup na metro 
Interval [min] Dostupnost centra 

(Karlovo náměstí, vč. přestupů) špička sedlo 

7 ANO (Strašnická) 8 10 24 minut 

16 ANO (Želivského) 8 10 21 minut 

 

1.3.2 Autobusová doprava 

Ulicí V Olšinách jezdí dvě autobusové linky. Linka 188 obsluhuje sídliště od ulice Úvalská, 

respektive od zastávky Dobročovická. Linka 175 se připojuje za zastávkou Štěchovická 

(obdobně také noční linky 901 a 906) a obě pokračují do přestupní zastávky Strašnická. 

Nevýhodou je absence mezilehlé zastávky, sloužící nejen starším cestujícím pro cestu 

k metru. Při využití zastávky na znamení tak nemusí jít o nadbytečný požadavek. [4] 

Tabulka 2 - Autobusové linky (denní) v oblasti a jejich vybrané parametry [5] 

Číslo linky Přestup na metro 
Interval [min] Dostupnost centra 

(Karlovo náměstí, vč. přestupů) špička sedlo 

175 ANO (Strašnická) 12 30 (přestup na metro) 

188 ANO (Strašnická) 5 15 (přestup na metro) 
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1.3.3 Metro 

Nejbližším metrem je stanice linky A – Strašnická. Velkým přínosem je metro především 

při ranní špičce, kdy se jedná o nejrychlejší a nejkapacitnější způsob přepravy pro velké 

množství lidí do centra metropole. Pro upřesnění čísel projde stanicí denně okolo 34 tisíc 

cestujících. [4] [6] 

Tabulka 3 - Linka metra v oblasti a její vybrané parametry [5] 

Linka 
Přestup 

na ostatní linky 

Interval [min] Dostupnost centra 

(Karlovo náměstí, vč. přestupů) špička sedlo 

A 
B (Můstek) 

2 5 17 minut 
C (Muzeum) 

 

1.3.4 Cyklistická doprava 

Skrze sídliště Solidarita, okrajem řešeného území, prochází cyklistická trasa A 234 vedoucí 

od Starých Strašnic do Malešic, kde na ni navazuje vedení trasy A 244 přes Sídliště 

Malešice – Malešický park – Třebešín. Na jihu na tuto trasu nepřímo navazují části 

cyklotrasy A 42 vedoucí směrem na Záběhlice a dále na jižní periferie hlavního města. [7] 

 

 Obrázek 2 - Přehled dopravní situace [3] [4] [7]  

Linka metra se stanicí 

Linky tramvají 

Linky autobusů 

Cyklotrasa Existující zastávky           Zastávka k možnému doplnění 
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2  Analýza aktuální podoby lokality 

Komunikace mají v aktuálním stavu souhrnně nevyhovující nejen povrch samotné 

vozovky, ale také její bezprostřední okolí. Nejsou vyznačena parkovací stání, což sice 

v mnoha případech kapacitu parkování zvyšuje, ale naopak umožňuje parkovat na mnoha 

nevhodných místech nebo v případě šikmého stání zase přes dvě parkovací stání. 

 

Obrázek 3 - Příklad nevhodného parkování v prostoru křižovatky [zdroj: google.com/maps] 

Ulice mají dle prvotního pohledu velký potenciál stát se prostředím odpovídající dnešním 

trendům sjednocující dopravní potřeby obyvatel a zároveň umožní růst velkého množství 

zeleně, jenž je dominantou celého sídliště Solidarita a jednou z priorit při jeho výstavbě. 

 

Obrázek 4 - Ukázka nevhodného stavu konkrétního místa v ulici Brigádníků  [foto: LK] 
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2.1 Určení problematických míst 

Problematickými místy nejsou jen parkovací stání a jejich nedostatečné množství, ale ve 

většině případů se jedná o nevyhovující celkové uliční uspořádání. Zlepšení by bylo 

možné pomocí menších i větších detailů, aby dojem zapůsobil lépe. 

Veškeré konkrétní problematiky budou dále uvedeny v popisu ulic, avšak lze říct, že 

nejzásadnějším problémem je technický stav komunikací společně s prostorem . Ten je 

někdy příliš velkorysý nebo naopak nedostačující. Stručným příkladem nevhodně 

užívaného prostoru je chodník při levé straně jihovýchodní části ulice Dětská. 

Chodník neslouží uživatelům vozidel pro přístup k nim, ale jako parkovací pás. 

Naopak v ulici Brigádníků je pro vozidla parkující po obou stranách až příliš široký zelený 

pás. Za obecné nedostatky sídliště bych označil také minimální šířky chodníků nebo 

chybějící přechody pro chodce pro návaznost pěších vazeb.  

Obrázek 5 – Nesprávné využití chodníku částečným stáním a neudržovaná zeleň [foto: LK] 
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2.2 Popis ulic 

2.2.1 Dětská 

Ulice Dětská je svými více než 680 metry nejdelší ulicí v řešené oblasti a také ta, která by 

ve výsledku měla doznat největších změn. Na samém začátku komunikace je po levé 

straně svislým dopravním značením IP 11f vyznačeno částečné stání na chodníku. 

Ve výsledku se z částečného stání na chodníku stalo úplné a chodci zde nemají žádné 

místo pro svůj pohyb. Značka je sloučena do dopravní značky vyhrazeného parkování 

v zóně rezidentního stání IP 12. Šikmé parkování určuje na začátku zóny vodorovné 

značení V 10f – vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu pohybově 

postiženou. Toto místo by mělo mít velmi snadný přístup, ale to aktuálně nesplňuje. 

Délka tohoto parkování je 90 metrů a dle způsobu zaparkování zde může stát až 36 

automobilů. Takové číslo počtu parkovacích stání, vypočítané pouze podle normové šířky 

2,50 metru, je mnohdy nereálné. Hlavními důvody jsou styl parkování, typ parkujících 

vozidel nebo špatné vyznačení jednotlivých parkovacích míst. 

Protože se v těsné blízkosti chodníku nachází staré hřiště, které už dávno neslouží svému 

účelu, další část parkování plynule pokračuje jako podélné a je vyznačeno značkou IP 12. 

Kvůli méně kapacitnímu podélnému stání se zde sice vejde 6 až 8 automobilů, avšak 

přístup k nim je umožněn z průběžného chodníku, nikoliv z vozovky či trávníku. Podélné 

parkování vedle hřiště o délce 40 metrů není však zcela ideální a pro každého nemusí být 

pohodlné. Kromě nerovného povrchu chodníku zde může přilehlá zeleň tvořit překážku 

v přístupu k vozidlům. Obvykle převládá snaha o vhodné upravení této zeleně. Tuto část 

levé strany ulice ukončují nádoby tříděného odpadu umístěné ve vyznačené zóně na 

vozovce. Dalších 145 m pokračuje běžné podélné parkování u dlážděného chodníku. 

Po celé délce pravé části komunikace je chodník o šířce 2,00 m společně se zeleným 

pásem a stromy v nepravidelných rozestupech. Zelený pás je přerušen v místech, kde 

jsou na chodník napojeny průběžné přístupy k jednotlivým rodinným domům. Toto 

přerušení umožňuje přístup do vozovky a je také místem, kde se u každého z nich nachází 

kontejnery směsného odpadu. Nádoby na odpad jsou tak největším problémem pravé 

strany ulice, jejich umístění není v podstatě vyřešeno a stojí tak přímo na vozovce. Jejich 

jedinou kladnou vlastností pro okolí dopravu je zpomalování vozidel. V rozestupech jsou 

na zeleném pásu umístěné kameny či sloupky proti nedovolenému parkování. 
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Detailní popis prvního úseku ulice Dětská zakončuje roh ulice, který byl při poslední 

rekonstrukci opraven a umožňuje tak navázání pěších vazeb mezi rodinnými domy a ulicí 

V Olšinách, popřípadě s domy na opačně straně ulice. Technický stav je tak díky 

rekonstrukci v pořádku, avšak i tak zde z mého pohledu chybí informace pro řidiče, že se 

zde mohou ve vyšší míře vyskytovat chodci. Takovou informací by mohlo být zcela 

jednoduše vyznačení kupříkladu místa pro přecházení, popřípadě klasický přechod. 

V další, severo-jižní, části ulice Dětská se nachází vchody do bytových domů. Úsek ulice 

dlouhý 380 m lemuje oboustranné podélné parkování. Mimo vozovku se na levé straně 

nachází chodník o šířce 2,00 m společně s poměrně širokým travnatým pásem. Na pravé 

straně pak najdeme řadu stromů v travnatém pásu a chodník stejné šířky 2,00 m. 

Po celé délce této části ulice, mimo samotný konec, není na vozovce nikde vyznačeno 

místo, kde by bylo pro chodce usnadněné přecházení přes vozovku. Na dvou 

stykových křižovatkách s ulicemi Brigádníků a Dvouletky je sice chodník bezbariérově 

upraven, avšak tuto informaci projíždějící řidič nedostane. Stejně jako v nedávno 

zmíněném případě v oněch snížených místech stačí vyznačit dopravní značkou V 7a – 

přechod pro chodce, popřípadě V 7b – místo pro přecházení. Ani přes nízkou intenzitu 

provozu by nebylo špatné upozornit řidiče na možný výskyt chodců. Kompromisním 

řešením pro zvýšení bezpečnosti je instalace baliset, které zabrání parkování před 

místem přecházení vozovky. V křižovatce ulic Dětská – Brigádníků se opět nachází 

nevhodně umístěné kontejnery tříděného odpadu (viz. obr. 6) 

 

Obrázek 6 – Zbytečné umístění kontejnerů  tříděného odpadu do vozovky [foto: LK] 
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2.2.2 Brigádníků 

Ulice Brigádníků má kromě nevyhovujícího stavu vozovky a nevhodně umístěné zeleně 

pouze jeden problém týkající se příliš úzké vozovky – necelých 5,90 m pro současné uliční 

uspořádání a podélné parkování po obou stranách komunikace. Při dodržení průjezdného 

profilu tak vozidla částečně parkují na trávnatém pásu podél obou stran komunikace. 

Pruh trávníku, který vozidla koly poškodila, je nahrazen drceným kamenivem. 

Samotná ulice je v poměrně dobrém stavu a nebude třeba zásadních změn. 

 

Obrázek 7 - Velkorysé rozměry zeleného pásu na úkor parkování [foto: LK] 

2.2.3 Dvouletky 

Obdobně je na tom také ulice Dvouletky, která je v dobrém technickém i vizuálním stavu. 

Také je poměrně odlišná od ostatních, protože při této ulici se nachází bytové domy  

s garážovými stáními v přízemních či podzemních patrech. V délce necelých 80 m se po 

levé straně vozovky nachází snížené obruby pro vjezd do těchto garáží. Za nimi v ulici 

najdeme trafostanici sloužící díky chytrým wallboxům i jako nabíjecí stanice pro 

elektromobily. Příjezd k ní je do zmíněných 80 m započten. 

Stejně jako v okolních ulicích jsou ve vozovce umístěny nádoby směsného odpadu. 

Kromě zvýraznění pěších vazeb lze v této ulici dále upravit zamezení parkování na levém 

travnatém pásu za zmíněnými vjezdy. Nyní je zde zabráněno vozidlům parkovat pomocí 

kamenů tvořících výraznou bariéru. Ta je v souladu s přírodním pojetím a není v ulici 

nikterak rušivá. Na konci se nachází vyhrazené místo pro vozidlo s osobou tělesně 

postiženou. Dle mého názoru tato ulice nemusí být výrazněji pozměněna. 
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2.2.4 Solidarity 

Ulice Solidarity slouží jako spojka mezi ulicemi Černokostelecká a V Olšinách. Dopravně je 

ve směru od Černokostelecké řešena jako jednosměrná, avšak pouze do křižovatky s ulicí 

Dvouletky, za kterou je provoz obousměrný až k okružní křižovatce na ulici V Olšinách. 

Celková délka ulice je 440 m a obecně je pojata jako významnější ulice oblasti. 

Šířka vozovky je 7,10 m, což v první části ulice do křižovatky Solidarity – Dvouletky 

umožňuje podélné parkování vozidel po obou stranách komunikace. Následně je ulice 

průjezdná v obou směrech a je tak více přizpůsobená transitní dopravě. 

Na již zmíněné křižovatce Solidarity – Dvouletky není na žádném z ramen vyznačen 

vodorovným dopravním značením přechod pro chodce. Přecházení je zde uzpůsobeno 

pouze nevyznačenými místy pro přecházení, které jsou naznačeny sníženými obrubami 

a chodníky na rozích. Samotné nároží jsou větší dlážděné plochy bez překážek a řidiči 

automobilů by tak neměli mít problém chodce včas spatřit. 

Od ulice Černokostelecká se po levé straně komunikace v zeleném pásu nachází 

stromořadí vzrostlých stromů. Vedle nich se na okraji parku Na Solidaritě nachází chodník 

o šířce 1,70 až 1,90 m. Ulicí prochází značená cyklistická trasa A 234 aktuálně vedená 

v rámci vozovky. Takové řešení není pravděpodobně natolik problémové při aktuálním 

vytížení jak cyklistické dopravy, tak automobilové dopravy, ale z pohledu rekonstrukce by 

cyklisté měli mít možnost vlastní cyklostezky. Park ukončuje ulice Brigádníků, vedoucí 

nejen skrze zkoumanou oblast, ale i dál na východní okraj sídliště do ulice Úvalská. 

V části ulice s rodinnými domy na pravé straně jsou travnaté plochy, které mají na svých 

okrajích ještě keře. Dohromady spolu tvoří vegetační hranici od komunikace. Tyto keře se 

nachází ihned vedle pruhu pro parkování a může tím být do jisté míry omezená možnost 

vystupování pasažérů z vozidel. 

2.2.5 Pod Hotelem 

Podle katastrálních map je pro tuto ulici dostupná informace , že se jedná o pozemek 

patřící třem různým soukromým osobám. Kvůli tomu bude v této práci vynechána a její 

úprava provedena pouze na pozemku patřící hlavnímu městu. Předpokladem pro takové 

rozhodnutí je možná složitější komunikace s těmito subjekty při rekonstrukci. Ulice je 

přizpůsobena především pěším. Vozidlům je průjezd znemožněn celou délkou ulice 

a slouží hlavně jako plocha pro neuspořádané parkování šesti a více vozidel. [8]  
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2.3 Pěší vazby 

V takto hustě obydlené oblasti, kterou sídliště běžně představují není možné, aby 

existovaly adekvátní přechody či místa pro přecházení pro každou cestu chodců přes 

místní komunikaci. 

2.3.1 Chybějící vodorovné značení 

Stávající stav pěších vazeb přes komunikaci v sídlišti Solidarita je koncipován tak, že 

takřka z každého chodníku, který je k dané ulici kolmý, je zřízen pěším přímý přístup do 

vozovky, a to bez jakéhokoliv dopravního značení. Tuto skutečnost znázorňuje obrázek 8. 

 

Obrázek 8 – Situace s vyobrazením četných přístupů do vozovky [3] 

Vodorovného dopravního značení (dále VDZ) V 7a – Přechod pro chodce je v oblasti 

minimum. Mimo napojení ulice Dětské a Solidarity na ulici Černokostelecká se nachází 

pouze na stykových křižovatkách v ulici Solidarity. Místa pro přecházení (V 7b) nejsou VDZ 

vyznačena na žádném místě, které je k tomuto účelu stavebně přizpůsobeno. 

Pravidlo potřebné ke zohlednění je, že vyznačení místa pro přecházení přímo na vozovce 

není nutností a plně dostačující jsou pouhé stavební úpravy – snížení hran obrub 

a odsazení signálních pásů od varovných. Dle vět Ministerstva vnitra může vyznačení 

dopravní značení V 7b vytvářet v chodcích falešný pocit bezpečí především pro odlišné 

předpisy, např. že řidiči nemají povinnost umožnit chodcům přejití. Druhé pravidlo 

dle TP 218 umožňuje nenavrhovat přechody v zónách omezující rychlost do 30 km/h. [9] 
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2.3.2 Pozorování pěších vazeb 

Pro nízké intenzity vozidel (viz kapitola 3.1.2) a druhé pravidlo o absenci přechodů 

v zónách 30 je přijatelné, že nemalé procento chodců využívá libovolné místo pro 

přecházení místní komunikace. I tak se v sídlišti nacházejí významnější pěší trasy, typicky 

ve směru zdrojů a cílů cest. Mezi tyto trasy lze řadit např. směr. od stanice metra, 

popřípadě autobusu, respektive doposud nezmíněného obchodu s potravinami na ulici 

V Olšinách. Další významné pěší trasy vedou kolem budovy mateřské školy nebo 

centrálního parku u Strašnického divadla, respektive restauračních zařízení ve stejném 

místě. Přirozený výskyt chodců je také kolem stykových, popřípadě i jedné průsečné 

křižovatky, které jsou lidé zvyklí využívat pro přechod na mnohých jiných místech. 

2.3.3 Možný způsob úpravy přechodů 

Tam, kde nejsou přístupy do vozovky ve větší než potřebné míře, zůstane většina z  nich 

zachovaná. Jednou z plánovaných změn bude zvýšení vozovky v křižovatkách do úrovně 

chodníků, aby řidiči měli důvod snížit rychlost a chodci, hlavně ti se sníženou schopností 

pohybu, pohodlný přechod z jedné strany ulice na druhou. Obdobný způsob zklidnění 

dopravy nalezneme v dalších čtyřech dalších lokalitách. Nové přechody lze uvažovat na 

dvou až třech místech mimo prostoru před mateřskou školou. Na ostatních místech, kde 

by bylo na možné přemýšlet o zřízení přechodu či místa pro přecházení však lze takovou 

myšlenku rovnou zavrhnout. Důvodem je, že se tato místa nachází příliš blízko 

křižovatek a pěší by tak byli nadbytečně preferováni na úkor zbylé dopravy. 

2.4 Dopravní opatření 

Ulice Dětská, Brigádníků, Dvouletky i část ulice Solidarita jsou jednosměrné. Při začátku 

ulice Dětská, při jižní části zkoumané oblasti, je značení jednosměrné ulice ve směru 

Solidarity – Černokostelecká. Na levé straně se pak nachází parkovací stání výše popsaná. 

Obdobně vypadá celá část ulice až k jejímu zahnutí. Za tímto zahnutím na levé straně do 

ulice ústí několik přístupových cest vedoucích do silnice. Pouze jedna je označena 

vodorovnou dopravní značkou V 12c – Zákaz zastavení, což znamená, že jsou zbylé 

přístupy obvykle zataraseny parkujícími vozidly. Dvě snadně dostupná stání do křižovatky 

s ulicí Brigádníků jsou rezervována pro osoby se sníženou schopností pohybu. Současný 

stav veškerého dopravního značení je vyobrazen v přiložených výkresech A 3-xx. 
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V křižovatce Dětská – Brigádníků je vyznačeno místo pro kontejnery tříděného odpadu 

a obdobně jako v předchozí části je umístěn poměrně nevhodně, především kvůli 

chodcům, které lze za nimi snadno přehlédnout. Naopak dobře je řešené místo před 

křižovatkami, kdy před vstupem do vozovky jsou šikmé rovnoběžné čáry doplněné 

o zelené balisety, v dopravním značení uvedené pod kódem Z 11h. 

V ulici Brigádníků se nachází pouze základní dopravní značení. Na jejím počátku začíná 

zóna rezidentního stání vyznačená značkou IP 12 a dodatkovou tabulkou E 13 informující 

o době, po kterou je zapotřebí platné parkovací oprávnění. Konkrétně pro oblast 10.3 je 

během pracovních dní dvouhodinová výjimka mezi šestou a osmou hodinou ranní. 

Po zbytek dne je zapotřebí mít zaplacené parkování. O dnech pracovního klidu omezení 

parkování neplatí a je možné v oblasti stát neomezeně. Tyto značky jsou umístěné na 

obou stranách komunikace, přičemž na pravé straně jsou tyto značky ještě doplněny 

o svislou značku IP 4b – Jednosměrný provoz ve směru Dětská – Solidarity. Na konci ulice, 

před křižovatkou s ulicí Solidarity, je po pravé straně rezervované místo pro invalidy 

zároveň s vyznačenou registrační značkou. Dále je po levé straně pro vozidla v protisměru 

umístěná značka B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel. Poslední svislou značkou je úprava 

přednosti P 4 – Dej přednost v jízdě! 

Ulice Dvouletky je opět jednosměrná, tentokrát ve směru Solidarity – Dětská. V ulici je 

celkem šest vyhrazených stání, z toho dvě jsou pro mateřskou školu. Tyto dvě místa jsou 

časově vymezena od pondělí do pátku, mezi 6 a 17 hodinou na maximální dobu 15 minut. 

Na vozovce je před budovou mateřské školy umístěn příčný práh společně se svislou 

značkou A 12b – Děti. Tato výstražná značka zde pro řidiče jistě má svůj informativní 

důvod, aby si uvědomili, že se v místě mohou nerozvážně pohybovat děti, avšak není 

možné, aby celé místo zajišťovalo pouze toto dopravní opatření. K zaparkovaným 

vozidlům na vyhrazených stání mateřské školy je tak možné se dostat pouze v jednom 

místě, kde je travnatý pás přerušen dlážděným přístupem. Z pohledu pěších se však 

jedná pouze o přímý vstup do vozovky a jejich pohyb na ni není organizován ani 

přechodem. Ulici ukončují značky B 2 a C 2b – Přikázaný směr jízdy vpravo. 

Poslední zkoumanou je ulice Solidarity, která je od Černokostelecké ulice jednosměrná 

až k výše zkoumané ulici Dvouletky, kde se mění na ulici s obousměrným provozem. 

V celé šířce komunikace se nenachází žádné překážky omezující volný průjezd. Veškeré 

dopravní značení je opět vyznačené v přiloženém výkresu stávajícího stavu.  
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3 Analýza dopravní situace v oblasti 

3.1 Dopravní průzkum 

Dopravní průzkumy slouží jako podklad pro ověření plánování dopravy i různých 

dopravně-inženýrských opatření nejen ve městech. Pomocí získaných dat lze zjistit 

současné objemy vozidel v dopravních proudech a kategorickou skladbu vozidel.  

Pro zjištění potřebných charakteristik se využívá odlišných typů dopravních průzkumů se 

zaměřením na různé druhy dopravy. Základním typem je profilový průzkum komunikace 

tzv. bodový průzkum při kterém se sleduje daný profil komunikace v jednom místě 

a výsledná data vypovídají o intenzitě dopravy v obou směrech dané komunikace. 

Náročnějším typem je směrový průzkum na křižovatce, kdy se během zkoumaného 

období ověří intenzita v jednotlivých směrech a kapacita dopravního uzlu podle TP 189. 

Jedním z nejsložitějších typů průzkumů je tzv. směrový průzkum oblasti umožňující 

zjištění pohybu vozidel v rámci celého zkoumaného území. [10] [11] 

3.1.1 Směrový průzkum v oblasti sídliště Solidarita 

Poslední zmíněný, směrový průzkum území, byl proveden také v rámci sídliště Solidarita. 

Průzkum byl zaměřený na zjištění podílu tranzitní dopravy skrze ulice Dětská , respektive 

části ulic Dvouletky a Brigádníků navazující na ulici Turnovského. 

 

Obrázek 9 - Schéma rozmístění kamer při dopravním průzkumu [autor: LK] 
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Průzkum byl provedený v běžný červnový pracovní den pomocí kamerové techniky 

snímající registrační značky vozidel projíždějící skrze oblast. Ze získaných údajů 

jednotlivých detekčních bodů došlo k procentuálnímu rozdělení jednotlivých cest – podíl 

tranzitní a cílové dopravy. Dalšími dvěma výstupy, které se povedlo pomocí tohoto typu 

průzkumu zjistit, byla průběžná obsazenost oblasti a doba setrvání v oblasti. 

3.1.2 Průběžný počet odstavených či zaparkovaných vozidel 

Pro zpřesnění dat a vyšší vypovídající hodnotu výsledku o skutečném chování 

jednotlivých vozidel byl před začátkem měření ve zkoumané lokalitě zjištěn a následně 

uveden do tabulky 4 přesný počet vozidel. Číslo přítomných vozidel pak bylo porovnáno 

s hodnotou po ukončení měření. S pomocí běžně dostupné techniky není možné zjistit 

aktuální počet parkujících automobilů v jeden okamžik. Z toho důvodu byla vytvořena 

trasa eliminující zbytečně ujetou vzdálenost, kterou pak projelo vozidlo se záznamovým 

zařízením. I přes snahu snížit potřebný čas průjezdů na minimum, trvalo pořízení 

nahrávky všech ulic 10 minut v ranních hodinách a asi 7 minut ve večerních. 

Tabulka 4 - Porovnání počtu přítomných vozidel v průběhu měření 

Počet odstavených/parkujících vozidel Čas měření Změna počtu 

355 05:00 – 06:00 --- 

344 20:00 – 20:30 -11 

 

 

Graf 1 - Průběžný počet odstavených/parkujících vozidel během zkoumaného období  
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Protože tento typ průzkumu je nutné provádět za dostatečných světelných podmínek, 

byla doba jeho trvání omezena od šesté hodiny ranní do osmé hodiny večerní. Rozdíl 11 

vozidel může odůvodnit to, že počet aut není především počítaný ve stejnou hodinu, ale 

hlavně, že všichni se nevrací zpět ve stejný čas a přijíždí až v pozdních večerních či 

nočních hodinách. Vozidla tedy mohla být opět přítomna i několik minut po konci měření, 

avšak technicky je nutné považovat je za nepřítomna. 

Prvním výsledkem měření je průběžné číslo počtu vozidel během daného dne, ve kterém 

probíhal průzkum. Uvedený graf 1 a zjištěná data vypovídají o tom, že v průběhu 

pracovního týdne lidé svá vozidla využívají. Na křivce průběhu je přesně patrný větší než 

poloviční pokles zaparkovaných vozidel. Razantní pokles probíhal od 7 hodiny ranní 

a stabilizoval se následně okolo 9, případně v 9:30 dopoledne. Tyto časy jsou zcela typické 

pro ranní dopravní špičku. Naopak večerní návrat je o mnoho pozvolnější. 

Odpolední špička opět ukázkově postupně narůstá od 15 hodin a výraznější nárůsty lze 

pozorovat do 19 hodin, poté se situace pozvolně zklidní. 

Je důležité podotknout, že daný den v ranních hodinách pršelo a předpověď na druhou 

polovinu dne hlásila v Praze výrazné navýšení teploty, což mohlo nezanedbatelně přispět 

k volbě komfortnějšího způsobu dopravy – přesunu lidí do aut. Sesbíraná data jsou tak 

poměrně specifická a případná replikace pokusu nemusí přinést stejné výsledky. 

3.1.3 Možné cíle cest 

V sídlišti Solidarita, respektive v jeho řešené části, se mimo bydlení nachází minimum 

možných cílů cest. Navíc průjezdná ulice Solidarity umožňuje zkrácení cesty od Malešic 

směrem do Vršovic. Za prodloužení doby průjezdu můžou především následující cíle – 

mateřská škola, firma při ulici Brigádníků fungující jako showroom/výdejna a dobíjecí 

stanice, popřípadě restaurace/hostinec. Mateřská škola společně s firmou patří mezi 

časově nejméně náročné. Prodloužení doby průjezdu může být v řádu minut, což by je 

řadilo do kategorie „průjezd“, případně „zastavení“. Na druhé straně dobíjecí stanice 

zabere o poznání více času, protože se jedná pouze o wallboxy, tedy pomalé 22 kW 

dobíjení. I malé Škodě Citigoe iV by to do plného nabití trvalo více než 2 hodiny, a proto 

stanici zařadíme do kategorie „odstavení“. Mezi tyto dva extrémy patří restaurační 

zařízení, u kterých se možná strávená doba snižuje ke 30 minutám, maximálně hodině 

a lze ji tak považovat za zástupce kategorie „parkování“. [12] 
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3.1.4 Tranzitní doprava skrze řešené území 

Vozidla v příslušném místě nazýváme tranzitní neboli zbytnou dopravou ve chvíli, kdy na 

zájmovém území nemají zdroj ani cíl cesty. Jejich přítomnost oblast pouze zatěžuje 

a u obyvatel vytváří snahu o jejich omezení. [13] 

Sesbíraná a vyhodnocená data byla podle místního šetření, o kterém vypráví předchozí 

podkapitola 3.1.3, rozdělena do několika skupin. Tyto skupiny byly určeny pouze pro 

potřeby této práce a kategorizaci v tomto území. Veškerá vozidla by při pouhém průjezdu 

měla být schopna všechny možné cesty skrz oblast zvládnout do 2 minut, a to i přes 

případné zpomalení z důvodu předností apod. 2 minuty jsou vhodným filtrem pro určení 

podílu tranzitní dopravy. 

 

Graf 2 - Podíl vozidel dle doby průjezdu 

Ze všech unikátních vozidel, zachycených při průzkumu na pěti detekčních místech, 

tvořila zbytná doprava takřka 80 % celkového objemu. Průměrná doba setrvání v oblasti 

je pak v přesném vyjádření kvůli těmto vozidlům snížena až na 5 min 25 sekund. 

Zbylé kategorie dosahovaly maximálně jednotek procent. 

  

Čistý tranzit [do 2 min]   79,70 % Průjezd [2 až 5 min]   3,07% Zastavení [do 30 min]   2,66 %

Parkování (30 min až 2 h)   1,37 % Odstavení (nad 2 h)   1,09%
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3.1.5 Směrové rozdělení dopravy 

Tranzitní doprava využívá jako hlavní „tranzitní koridor“ především ulici Solidarity. 

Dominantní jsou cesty v severo-jižním směru. Opačně projíždí až polovina zbylých 

vozidel, která z důvodu dopravního opatření na křižovatce s ulicí Dvouletky odbočuje 

vpravo – mimo řešenou oblast. Zbylá vozidla tvoří jen nízká procenta celkových intenzit. 

Všechny významnější směry obsahuje tabulka 5 a pro lepší názornost jsou podíly 

průjezdů vozidel zpracované také graficky na obrázku 10. 

Tabulka 5 - Absolutní a procentuální rozdělení dopravy v oblasti dle směrů (číselně označených) 

Popis 

Solidarity (1) Brigádníků (4) Solidarity (5) 

2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Celkový počet 

vozidel 
274 1217 246 212 26 36 2793 91 163 174 

Podíl [%] 5,15 22,87 4,62 3,98 0,49 0,68 52,48 1,71 3,06 3,27 

Tranzitní 

vozidla 
140 1140 231 209 11 36 2743 15 138 159 

Podíl [%] 2,90 23,62 4,79 4,33 0,23 0,75 56,84 0,31 2,86 3,29 

 

 

Obrázek 10 - Grafické znázornění směrovosti celkového počtu vozidel [autor: LK] 
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3.2 Zklidňování dopravy 

S postupně se rozvíjející automobilizací během 20. století došlo také k rozšiřování silniční 

sítě, aby uspokojila aktuální dopravní požadavky a zvyšující se intenzitu. 

Rozšiřování a zrychlování ulic umožnilo používání ještě většího množství automobilů, 

avšak na úkor obyvatel přilehlých domů a chodců, potažmo i cyklistů. Současný stav 

automobilové dopravy se dostal do momentu, kdy vysoká intenzita na sběrných a často 

také na obslužných komunikacích nutí město najít způsob, jak vozidla z takových oblastí 

odvést nebo celkově omezit tranzitní dopravu v rezidentních oblastech. [14] 

Samotný termín „zklidňování dopravy“ označuje vytváření dopravních opatření na 

pozemních komunikacích, které vedou ke snižování rychlosti a intenzity silniční dopravy. 

Takových dopravně-inženýrských opatření existuje velmi mnoho, například budování 

obchvatů obcí na silnicích v extravilánu, ve městech využití plošných omezení, popřípadě 

v problémových lokalitách aplikovat řešení určená pro konkrétní křižovatku. Ve městech 

se často jedná o organizační úpravu sítě komunikací ve smyslu vytvoření sítě 

jednosměrných ulic na sídlištích či řešení s nutností stavebních úprav. Příkladem změny 

organizace dopravy může být řešení vytvořené v Praze 7. Pro snížení počtu projíždějících 

automobilů zamezili průjezdu křižovatkou Strojnická – Veletržní a vytvořili z ní nároží ulic 

Strojnická – Umělecká. 

Běžně se pro zklidnění dopravy ve městech využívají opatření formou zón 30, obytných či 

pěších zón, popřípadě přímo sdílených prostor na náměstích, promenádách apod. 

3.2.1 Zóna 30 

Mezi významné a rozšířené způsoby plošného zklidňování dopravy patří tvorba oblastí 

v sídelních útvarech s celoplošným omezením rychlosti na 30 km/h. Takové opatření platí 

nyní nejen ve zkoumané části strašnického sídliště Solidarita, ale na všech ulicích v něm. 

Podle informací v TP 218 převažuje v zónách zklidňující funkce před průjezdnou, je v ní 

možné odstranit dopravní značení upravující přednost a veškeré křižovatky v  oblasti 

upravit pro přednost zprava. Rozdíl mezi zónou 30 a nejvyšší povolenou rychlostí je 

omezení takovým způsobem, aby řidič neměl potřebu jezdit rychleji – méně velkorysé 

šířky komunikací či zklidňující prvky. Taková zklidnění vyžadující dodržování dovolené 

rychlosti musí být užita systematicky, při více stejných situací instalovat stejná nebo 

obdobná opatření.  
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3.2.2 Obytná zóna 

Dopravními značkami IZ 5 – Obytná zóna se vymezuje oblast zklidněných komunikací 

s výraznou převahou pobytové funkce a přímou obsluhou přilehlých objektů. Na těchto 

komunikacích je umožněn současný pohyb chodců, cyklistů i samostatný pohyb dětí 

spolu s provozem motorových vozidel, avšak za podmínky dodržovaní stanovených 

pravidel. Řidič nesmí jet více než 20 km/h, musí dbát zvýšené opatrnosti a být připraven 

i zastavit. Chodci a děti musí naopak jízdu vozidlům umožnit. Stání je zde povoleno pouze 

v místech vyznačených jako parkoviště a při vyjíždění z obytné zóny je potřeba dát 

přednost jiným vozidlům jedoucí po pozemní komunikaci vyšší kategorie. 

Jestliže by měla být tato pravidla aplikována na lokalitu Solidarita, ve většině případů by 

tamní provoz přeměnu na obytnou zónu umožnil. Například vyznačení všech parkovacích 

míst, smíšený provoz, který zde částečně už nyní funguje nebo i stavební úprava vjezdu 

například postupně zvýšeními úrovněmi. 

Problematickou stránkou přeměny ulic v obytnou zónu by ale mohl být fakt, že 

komunikace fungují z převážné části jako parkovací prostor. Nadřazenost pobytové 

funkce nad dopravní je při nejmenším těžko uchopitelná. Obdobně na tom může být také 

vyloučení zbytné dopravy. Zaprvé se nejedná o tzv. slepé komunikace a zadruhé se jedná 

o relativně velikou plochu na to, aby vozidla, bez cíle v Solidaritě, musela celé sídliště 

objíždět. Za variantu lze brát možnost rozdělení ulic dle funkčních skupin například tak, 

že by ulice Solidarity a Dětská byly pozemními komunikacemi obslužnými a zbylé 

komunikace Brigádníků a Dvouletky by se staly zklidněnými ulicemi kategorie D1. 

Ulice Solidarity a především Dětskou, která by se pro zklidnění hodila více, nelze do 

skupiny D zařadit už jen proto, že zklidněné komunikace nemají ústit do sběrných. 

3.2.3 Posouzení situace podle výsledků dopravního průzkumu 

Cestu od jižní části ulice Solidarity k vyústění ulice Dětské do Černokostelecké projelo 

z celkového počtu 6055 vozidel 274 z nich, což dělá asi 4,5 %. Z těchto aut je ale zapotřebí 

oddělit ta, která trasu využila pro pouhý průjezd. Výsledné číslo tranzitních vozidel 

v ulicích Solidarity – Dětská, respektive Solidarity – Dvouletky – Dětská bylo 170. 

Kvůli necelým třem procentům vozidel v oblasti by řešení kompletní přeměny ulice bylo 

koncepčně a posléze také ekonomicky neúměrně náročné k výslednému efektu. 
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3.2.4 Porovnání vlastností dvou typů zklidňování dopravy 

ZÓNA 30 

•  členění komunikace na chodník a vozovku, na které jsou umístěné zklidňující prvky 

•  nejvyšší dovolená rychlost je 30 km/h a opatrný styl jízdy 

•  parkování je možné kdekoliv mimo místa se zákazem a je-li zachován průjezdný profil 

•  doporučuje se zřídit přednost zprava, mimo ni je určena hlavní a vedlejší komunikace 

•  chodci musí využívat chodníku, ale přecházet lze kdekoliv 

OBYTNÁ ZÓNA 

•  celá šířka komunikace se nachází v jedné úrovni 

•  nejvyšší dovolená rychlost je 20 km/h a velice obezřetný styl jízdy 

•  parkovat je možné pouze na místech k tomu určených 

•  netřeba dalších značení, při vyjíždění ze zóny je třeba vždy dát přednost 

•  pohyb chodců může být v celé šířce komunikace, včetně her dětí apod. 

3.3 Doprava v klidu (parkování) 

Doprava v klidu, parkovací a odstavné plochy jsou ve většině měst v poslední době velký 

dopravní problém. Tato nedílná součást dopravy je podmíněna zvyšující se celkovou 

mírou automobilizace, ale pro nové bytové celky, obchodní a komerční objekty 

představuje mnohdy významnou překážku při jejich návrhu. Nejen při nové výstavbě, ale 

i při rekonstrukcích a revitalizacích je nutnost přemýšlet, jak vynaložit s automobily, které 

jsou většinu svého času zaparkované před domy nebo v garážích. 

Analýza aktuálního počtu stání vychází z informací uvedených na webových stránkách 

parkujvklidu.cz, dále podle délky jednotlivých zón a rozměrů normových stání, a nakonec 

také dle průzkumu skutečně zaparkovaných automobilů. [15] 

Modré zóny, respektive zóny rezidentního stání mají účelně omezovat parkování v oblasti 

tak, aby obyvatelé dotčených lokalit měli možnost ideálně vždy zaparkovat svůj 

automobil v docházkové vzdálenosti od bydliště nebo zaměstnání. Na opačnou stranu 

podnítit návštěvníky vyššími poplatky za jednorázové parkování, aby se v lokalitě 

zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili parkovací místo 

ostatními řidičům, kteří chtějí v zóně parkovat nebo jsou právě tamními rezidenty. 
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3.3.1 Aktuální počet míst 

Od října roku 2020 zavedla radnice Prahy 10 v oblasti Strašnic modré zóny rezidentního 

parkovacího stání. Po Vršovicích a části Vinohrad se tak jedná o další placené stání v této 

městské části. Na portálu parkujvklidu.cz jsou uvedeny informace o všech zónách v Praze. 

Jednou z podrobných informací o každé zóně je pak mimo jiné kapacita dané ulice. 

Aktuální počet automobilů, které dle stránky o parkování v Praze mohou v řešené oblasti 

zaparkovat je 356. V jednotlivých ulicích je to poté přesně 175 vozidel v ulici Dětská, 95 

v ulici Brigádníků, dále pak 42 míst v ulici Dvouletky a 44 míst je v ulici Solidarity. [15] 

Podle vlastního šetření bylo zjištěno, že počet parkovacích míst dle normových rozměrů 

jednotlivých stání je legálně 358, což je o dvě místa více, nežli uvádí na stránce „Parkuj 

v klidu“ u zkoumaných zón. Skutečnost je však taková, že celkových počet vozidel, která 

v oblasti parkují, tedy během zkoumání parkovala, bylo dokonce 385. Takto navýšený 

počet je možné odůvodnit rozdílnou délkou jednotlivých vozidel a maximální využívání 

prostoru i na úkor rozhledovým poměrům v křižovatkách. Neoprávněná stání na chodníku 

a podobně do tohoto počtu započítávána nebyla. Pro upřesnění byl počet vozidel zjištěn 

pro tento účel pouze jedenkrát, a tedy přesný počet v danou chvíli mohl být odlišný od 

jiného měření. Do počtu byla dále zahrnuta volná stání, která by bylo jistě možné využít. 

Podrobněji jednotlivé kapacity ukazuje tabulka 6. 

Tabulka 6 - Počet parkovacích a odstavných stání ve zkoumané oblasti Solidarita [15] 

Ulice Uvedené Normové Skutečné 

Dětská 175 175 194 

Brigádníků 95 95 96 

Dvouletky 42 46 51 

Solidarity 44 42 44 
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4 Výpočet odstavných a parkovacích stání 

Kapitola řeší problematiku aktuálního počtu míst a způsoby vedoucí k možnému 

navýšení počtu odstavných a parkovacích stání v lokalitě pražského sídliště ve 

Strašnicích. Analyzovaný aktuální počet stání a počet vozidel, jenž je v nich možné 

zaparkovat, poslouží jako výchozí měřítko pro následný výpočet a také jako parametr, 

jestli konečná čísla všech výsledků různých metodik budou vyšší než aktuální a zda ukáží 

na nutnost navýšení počtu míst a na rozdíl mezi jednotlivými hodnotami. 

Pro výpočet počtu stání budou sloužit dvě metodiky, přičemž vznikne možnost porovnání 

jednotlivých způsobů výpočtu a jejich výsledků. První z nich je obecně platná norma 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, druhou použitou metodikou jsou 

Pražské stavební předpisy (PSP) platné na území hlavního města Prahy. Metodika pro 

výpočet dopravy v klidu je v jednotlivých případech různá a výsledný počet parkovacích 

stání se tak bude přirozeně lišit. Konečná čísla nelze brát závazně. Jedná se pouze o 

ideální stav, kterému by bylo vhodné se přiblížit. Výsledná čísla jsou platná pro 

novostavby a nově budované odstavné a parkovací plochy s tím, že při předpokladu 

výrazně vysokého počtu vozidel se k výpočtu přistupuje individuálně (např. u obchodních 

center apod.). Potřebný počet parkovacích stání tak nebývá na starších sídlištích možné 

uskutečnit především z důvodu dříve daných uličních nebo pozemkových poměrů. 

Uspokojení současných vysokých nároků na vytvoření dostatečného počtu odstavných 

a parkovacích míst, který by odpovídal výsledným číslům dle metodiky v normě a výpočtu 

podle Pražských stavebních předpisů není jednoduché. Jedním z mála efektivních řešení 

zároveň respektující neustále se zvyšující stupeň automobilizace, kdy by stání bylo více 

než vyžaduje stávající potřeba, mohla vyřešit parkovací stání v podzemních, popřípadě 

patrových garážích. Myšlenka výstavby hromadných garáží bude každopádně rozvinuta 

v samostatné kapitole při popisu velkorysé varianty návrhu zkapacitnění parkování.  

Pro výpočet základního počtu stání dle jednotlivých metodik bylo zapotřebí shromáždit 

veřejně nedostupné informace, například o počtu a velikosti bytů v jednotlivých obytných 

domech. Informace jsou tedy co nejpřesnější odhad podle vlastní analýzy založené na 

zjištění počtu obytných jednotek na základě zvonků a zastavěné plochy zjistitelné 

pomocí katastru nemovitostí. Součástí zkoumané oblasti jsou kromě bytových objektů 

také komerční prostory, hostinec, mateřská škola a divadlo. 
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4.1 Výměra jednotlivých objektů pro výpočet 

Pro potřeby výpočtů v dalších částech kapitoly jsou v tabulce 7 uvedené pravděpodobné 

velikosti obytných ploch v jednotlivých domech a také plochy zbylých neobytných 

objektů. Přehlednost zachová přiložená mapa (obr. 11) pro snazší orientaci. 

Veškeré dostupné informace o výměrách jednotlivých budov pochází z katastrálních 

map, popřípadě z dostupných mapových podkladů na geoportálu hl. m. Prahy. [16] 

Na sídlišti Solidarita v pražských Strašnicích se nachází 386 obytných domů. Z celkového 

počtu je 340 domů rodinných a 46 domů je bytových. U všech hlavních vchodů se nachází 

506 zvonků. Pro potřeby této práce bude předpokládáno, že 1 zvonek = 1 bytová jednotka. 

Výpočet je snazší kvůli tomu, že rodinné i některé obytné domy jsou typizovány. 

Tabulka 7 - Počet a výměry jednotlivých obytných celků 

Druh stavby 
Počet 

budov 

Počet 

bytů 

Výměra 

budovy 

Výměra 

bytů 

Rodinný dům 340 1 48,51 97,02 

Bytový dům #1 

Byt #1 

6 

6 

250 

95 

Byt #2 24 120 

Byt #3 18 120 

Bytový dům #2 
Byt #1 

12 
48 

220 
90 

Byt #2 48 110 

Bytový dům #3 Byt #1 2 16 300 135 

Bytový dům #4 Byt #1 3 24 250 115 

Bytový dům #5 Byt #1 4 72 220 66 

Bytový dům #6 

Byt #1 

11 

96 

200 

60 

Byt #2 32 45 

Byt #3 14 65 

Bytový dům #7 
Byt #1 

8 
72 

220 
66 

Byt #2 36 55 

 

V knize Sídliště Solidarita od Barbory Špičákové je znázorněn půdorys rodinného domu, 

proto jsou hodnoty výměr dvoupatrového domu i celého bytu uvedeny přesně. 

Zbylé rozměry jsou pro nepřesnost měření zaokrouhleny na vhodné celé číslo. 
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4.1.1 Přehledová mapa s označením jednotlivých obdobných budov 

 

 

 

 

 

 

Přehledová mapa území 

 

 

 

 

 

4.1.2 Výměra zbylých nebytových prostor 

•  Mateřská škola: 560 m2   (120 dětí) 

•  Strašnické divadlo: 600 m2   (250 sedadel) 

•  Restaurace Solidarita: 172 m2 

•  Hostinec V Zátiší: 96 m2 

•  Firma: 430 m2   (4 zaměstnanci) 

Mimo stání pro obytné domy se na Solidaritě musí počítat s parkováním mimo jiné i pro 

mateřskou školu či divadlo. Na pozemku mateřské školy se nachází stání pro 4 osobní 

vozidla. Obdobná situace je na pozemku jediné větší komerční budovy v oblasti, kde 

může parkovat 5 vozidel. Do výpočtu je dále potřeba zahrnout i tyto objekty a soukromá 

parkovací stání následně odečíst. Místní hostinec V Zátiší, restaurace Solidarita ani 

zmíněné Strašnické divadlo nemají v blízkosti k dispozici žádná vlastní místa.  

Obrázek 11 - Přehledová mapa očíslovaných obytných domů z tabulky 2 [autor: LK] 
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4.1.3 Výpočet velikosti bytů 

Za pomoci půdorysných nákresů rodinných domů z knihy Sídliště Solidarita nebyl výpočet 

jejich obytné plochy žádným způsobem specifický. Jediným rozdílem oproti předpokladu 

je výsledné číslo ukazující, že rodinné domy spadají pod 100 m2. Ukázány jsou i plány 

vnitřních prostor budov přiléhající levé straně v ulici Dětská. Pomocí těchto půdorysů 

s uvedenými rozměry byly následně spočteny rozměry jednotlivých bytů. 

 

Obrázek 12 - Půdorys skupiny šesti třípatrových nájemných domů (blok A) [1] 

Podle ukázaných prostor uvnitř domů v ulici Dětská s typizovaným uspořádáním byl 

vypočten jednoduchý koeficient redukce velikost bytů. Koeficient byl použit v případě, 

jestliže byla známá pouze plocha půdorysu a počet bytů na patře. Toto snížení celkové 

obytné plochy počítá s pravděpodobným poměrem velikostí bytů vůči chodbám a zdím.  

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 𝑣ý𝑚ě𝑟𝑦 = 100/
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑣ý𝑚ě𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑣𝑦

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑢 #1 + 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑢 #2
 

Obecný vzorec udává, že poměr obytné plochy (včetně zdí) vůči zbylým prostorám 

v domě je asi 0,92. Po započítání plochy zdí je koeficient zaokrouhlením snížen na 0,9. 

V Excelu pro potřeby výpočtu vznikla jednoduchá tabulka (viz. Tabulka 7) pracující 

s uvedeným vzorcem, jejíž obsah byl přehledně přepsán v kapitole 4.1. 

Ve výpočtu pro normu ČSN 73 6110 není třeba využití dalších výpočtů. Celková výměra 

jednotlivých bytů je tak po rozdělení velikosti bytů konečným číslem udávající počet 

odstavných a parkovacích stání. Ovšem pro výpočet Pražských stavebních předpisů je 

dále počítáno s velikostmi všech bytů lehce odlišně. Celková podlažní plocha v domě 

je nakonec vydělena 85 m2, v PSP hodnotou určenou pro 1 parkovací stání. 
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4.2 Norma ČSN 73 6110 

Norma ČSN 73 6110 o projektování místních komunikací vysvětluje principy návrhu 

nejpodstatnějších ploch ve městě nejen z dopravního hlediska. Snahou je zajistit 

podmínky zejména pro zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, jejich co nejširší aplikaci 

a uplatnění uvedených principů při vytváření veřejného uličního prostoru . Projekty 

místních komunikací je zapotřebí brát jako komplexní utváření uličních prostorů. 

Způsob výpočtu dle normy Projektování místních komunikací vychází ze základního 

počtu stání u jednotlivých staveb obytného i neobytného charakteru. Počet stání se 

upravuje součinitelem redukce počtu stání daného charakterem území a stupněm 

automobilizace. V Praze je koeficient stupně automobilizace 1,44 a to znamená, že na 

jeden tisíc obyvatel připadá 693 osobních automobilů. Základní hodnoty uvedené 

v normě ČSN 73 6110 jsou stanovené při 400 vozidlech na 1000 obyvatel. [17] 

𝑁 =  𝑂0 ∙ 𝑘𝑎 + 𝑃0 ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑝 

Celkový počet stání se pro posuzované území určí z uvedeného vzorce, kde O0 je základní 

počet odstavných stání (stupeň 2,5), P0 je základní počet parkovacích stání, ka je součinitel 

vlivu stupně automobilizace a kp je součinitel redukce počtu stání dle charakteru území. 

Tabulka 8 - Základní hodnota počtu účelových jednotek na 1 stání  (zdroj: Norma ČSN 73 6110) 

Druh stavby 
Účelová 

jednotka 

Počet 

účelových 

jednotek 

na 1 stání 

Z počtu stání 

Krátkodobé 

[%] 

Dlouhodobé 

[%] 

Obytný dům – bytový 
do 100 m2  1 

0 100 
nad 100 m2 0,5 

Obytný dům - rodinný 
do 100 m2 1 

nad 100 m2 0,5 

Služby zaměstnanec 3 90 10 

Restaurace, hostinec plocha m2 8 - 15 80 20 

Mateřská škola dítě 5 90 10 

Kultura (divadlo) sedadla 4 0 100 
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4.2.1 Výpočet podle normy ČSN 73 6110 

Veškeré výměry bytů a rodinných domů, ať už  změřené, spočítané či odhadnuté, byly 

rozděleny do dvou kategorií uvedených v normě. Obytná plocha do 100 m2 má nárok na 

jedno parkovací místo, nad 100 m2 pak na dvě parkovací místa. Kvůli identičnosti všech 

rodinných domů, je možné všech 340 domů zařadit do kategorie menší než 100 m2. 

Byty v obytných domech už nároky na přidělení dvou parkovacích míst splňují. Velkých 

bytů nad 100 m2 je ve zkoumané oblasti 130, menších poté 376. Součástí následující 

tabulky 9 jsou také výměry a účelové jednotky nebytových prostor. 

Tabulka 9 - Základní počet odstavných a parkovacích stání pro jednotlivé kategorie dle normy 

Druh stavby Účelová jednotka 

Počet 

účelových 

jednotek 

Počet stání 

Krátkodobé Dlouhodobé 

Rodinný dům do 100 m2 340 0 340 

Bytový dům 
do 100 m2 376 0 376 

nad 100 m2 130 0 260 

Mateřská škola děti 120 21 3 

Divadlo sedadla 250 0 62 

Restaurace plocha 6 - 8 m2 14 11 3 

Hostinec plocha 10 - 15 m2 8 6 2 

Firma zaměstnanci 4 1 0 

 

Výpočet indexu dostupnosti AD vychází z tabulky uvedené v normě na straně 100. 

Výsledkem je, že i během dopravní špičky, kdy jezdí za hodinu 24 spojů metra, 5 spojů 

autobusů a 16 tramvají ze dvou zastávek, je docházková vzdálenost natolik velká, že 

kvalita dostupnosti území veřejnou dopravou vychází jako nízká. Koeficient AD je roven 

hodnotě 14,15 a odpovídá tak stupni úrovně dostupnosti 2 – nízká kvalita. Jedna věc je 

koeficient, který počítá s tím, že všichni obyvatelé chodí na všechny zastávky a druhá 

skutečný stav. Například v momentě, kdy lidé bydlí blízko jedné nebo druhé tramvajové 

zastávky, pravděpodobně nepotřebují být obsluhování autobusem. 

Základní počet 1085 stání vyšel z výpočtu podle normy ČSN 73 6110, součinitel vlivu 

automobilizace toto číslo zvýšil na 1562. 
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4.2.2 Výpočet za pomocí aplikace APKO 

Aplikace vychází z normy ČSN 73 6110 a slouží pro zjištění celkového počtu odstavných 

a parkovacích stání v jakémkoliv městě. Webová aplikace zohledňuje jak počet obyvatel 

zmíněného města a počet registrovaných vozidel v něm, tak zastávky MHD v blízkosti 

nebo redukci počtu stání dle charakteru území a dopravní dostupnosti. [18] 

Pro zjištění správného počtu míst, je nutné znát přesné hodnoty, které se do formuláře 

zadávají. Kvůli výpočtům dostupnosti území jsou již známé hodnoty docházkových 

vzdáleností jednotlivých zastávek a stanic tramvají, autobusů a metra. Při výpočtech je 

využita střední hodnota vzdáleností k jednotlivým z nich. Pomocí výpočtům v aplikaci na 

pozadí je možné ihned ověřit, že dosazení čtyř zastávek MHD v průměrné vzdálenosti od 

500 do 750 m vliv veřejné dopravy žádným způsobem neovlivnil snížení počtu 

odstavných a parkovacích míst. 

Základní počet stání 1093 vyšel velice podobně ve srovnání s ručním výpočtem. Rozdílem 

bylo započítání součinitele vlivu automobilizace, který je v této aplikaci zadán jako 

hodnota 1,35 a odpovídá tak počtu 538 vozidel na jeden tisíc obyvatel. Optimální počet 

stání je dle webové aplikace APKO pro pražské sídliště Solidarita 1413 a je tak odlišný od 

prvního způsobu využívající normu. 

4.2.3 Porovnání ručních výsledků s výpočtem aplikace APKO 

Výsledky se liší o 140 stání. Na to mělo vliv několik věcí. Zásadní vliv má rozdíl 0,09 

v koeficientech stupně motorizace, která je v ručních výpočtech brána z ročenky dopravy 

v Praze s platnými daty pro rok 2020 a webová aplikace počítá s přednastavenou 

hodnotou. Druhý vliv na různý výsledek má kvalita dostupnosti, kdy v kalkulačce APKO 

vyšla lepší kvalita dostupnosti než v ručních výpočtech a redukce tak nebyla 1, ale 0,6. [17] 

Samozřejmostí je, že ruční počítání všech koeficientů a zadávání vzorců na kalkulačce, 

respektive do Excelu je oproti dosazení hodnot do připraveného formuláře o část 

složitější. Mým osobním názorem je, že při samostatném ručním počítání přesně znám 

vliv jednotlivých čísel a koeficientů. Ve výsledku je ale pozadí aplikace totožné a pro 

ověřování výsledků a porovnání tak byla velice užitečná. 
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4.3 Pražské stavební předpisy 

Pražské stavební předpisy standardizují stavební regulace v hlavním městě a přibližují je 

tak ostatním vyspělým městům v Evropě. Nové předpisy reagují na aktuální potřeby 

města a řeší soudobé problémy v něm spojené především s městskou strukturou. 

Snaží se, aby tato všeobecně platná pravidla byla přínosem pro všechny a eliminovala 

ekonomické a sociální dopady a dopady týkající se životního prostředí. Oproti dříve platné 

vyhlášce č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy o obecných požadavcích na výstavbu 

kladou důraz na urbanistické vztahy, výškové hladiny a stavební či uliční čáry. 

Pražské stavební předpisy výrazným způsobem ovlivňují problematiku dopravy v  klidu 

a mění způsob výpočtu parkovacích a odstavných stání oproti obecně platným 

technickým požadavkům na výstavbu uvedených v normě ČSN 73 6110.  Účelové jednotky 

specifické pro každý parametr v PSP nahradila tzv. hrubá podlažní plocha (HPP) zahrnující 

společné chodby, schodiště a výtahy, ale nezapočítávající garážová stání či sklepy. 

V uvedené tabulce jsou stanoveny hodnoty HPP pro jednotlivé účely užívání včetně podílu 

vázaných a návštěvnických stání s tím, že pro bydlení je dána podmínka maximálně dvou 

stání na bytovou jednotku. Pro specifické účely užívání, jako jsou například velkoobchody, 

se základní počet stání stanoví, stejně jako v předchozí metodice, individuálně. 

Tabulka 10 - Základní hodnota HPP pro jedno stání (zdroj: PSP) 

Účel užívání 
Základní počet stání 

[HPP m2 / 1 stání] 

Vázané 

[%] 

Návštěvnické 

[%] 

Bydlení 85 90 10 

Služby a drobné provozovny 

(restaurace, výdejny, showroomy) 
40 10 90 

Školství  

(mateřská škola) 
300 80 20 

Shromažďovací prostory 

(divadlo) 
60 20 80 

 

Hlavní město Praha je rozděleno na systém osmi parkovacích zón podle přepočtových 

koeficientů na základní počty stání dle typu lokality. Do koeficientu se zahrnuje napojení 

na síť MHD včetně stávajících i budoucích zastávek železničních tratí, které ve městě tvoří 

městskou železnici. Plán uvažuje také uspořádání území nebo terénní členitost. 
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Po vytvoření zón by neměly vznikat neúměrné nároky na parkování, které prodražují 

jednotlivé stavby a zvyšují dopravní zátěž. Strašnické sídliště Solidarita leží na rozmezí 

zóny 3 a 4. Zkoumané ulice se nachází v zóně 3, což znamená koeficient přepočtu 

vázaných stání na bydlení minimálně 90 % a parkování za účelem návštěvy a ostatních 

účelů na 30 až 70 %. Zóna 3 dle definice zahrnuje oblasti v docházkové vzdálenosti stanic 

metra. V tomto případě je docházková vzdálenost na nejbližší stanici metra pro celé 

sídliště v průměru asi 750 m. Časově od 7 do 12 minut dle vlastní analýzy rychlosti chůze. 

4.3.1 Výpočty podle Pražských stavebních předpisů 

Ve výpočtové metodice podle Pražských stavebních předpisů není žádným způsobem 

odlišeno bydlení v bytě či rodinném domě. V tomto případě se počítá s celkovou podlažní 

plochou všech budov ovlivňující počet parkovacích míst. 

Výsledné číslo odstavných a parkovacích míst je v této části sídliště Solidarita počítáno 

v kategorii bydlení pro celkem 386 obytných domů. Jejich obytná plocha se pomocí 

koeficientu 0,95 přemění na tzv. hrubou podlažní plochu. Malá redukce výměry plochy 

u obytných domů odstraňuje zděné plochy a případně prostory sklepů a dalších prostor 

vyloučených z výpočtu. Celková výměra takových ploch včetně započítání zmíněné 

redukce je 74 520 m2, což odpovídá počtu 877 odstavných a parkovacích stání pro 

kategorii bydlení. Zbylé kategorie zaštiťující služby, divadlo a mateřskou školu mají 

v porovnání „pouze“ 29 míst. Výhodou pro mnoho z nich je tak parkování na svém či 

pronajatém pozemku. Počet stání 906 je dle metodiky PSP celkovým výsledkem. 

Tabulka 11 - Počet odstavných a parkovacích stání v jednotlivých kategoriích dle PSP  

Druh stavby Výměra Počet stání 

Počet stání (rozpočítané) 

Vázané Návštěvnické 

Bydlení 74 520 m2 877 790 87 

Služby 698 m2 17 2 15 

Mateřská škola 560 m2 2 2 0 

Divadlo 600 m2 10 2 8 

 

Nižší celkový počet mimo jiné zohledňuje prostorové nároky, které jsou ve vnitřní  Praze 

už tak značně náročné a snižuje tím především vynaložené finance na jednotlivé stavby. 
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4.4 Porovnání metodik výpočtu 

4.4.1 Výsledné hodnoty 

Pro normu ČSN 73 6110 jsou ve výsledné tabulce 12 uvedeny možnosti počtu stání 

zohledňující různé koeficienty. Ze tří uvedených variant výsledku je dle mého názoru 

ideálně zohledňující skutečný stav počet 1499. Odpovídá reálnému stupni motorizace 

1,44 a zohledňuje realističtější dostupnost zastávek MHD. Za připomenutí stojí, že 

stávající kapacita parkování nabízí 356 stání. 

Tabulka 12 - Celkový počet stání dle jednotlivých variant metodik (bydlení + ostatní) [17] [18] 

Způsob výpočtu 
Výsledné číslo 

(bez rozdělení) 
Bydlení Ostatní 

ČSN 73 6110 

motorizace 1,44 

redukce 1 

1562 1405 157 

ČSN 73 6110 

motorizace 1,44 

redukce 0,6 

1499 1405 94 

APKO (ČSN 73 6110) 

motorizace 1,35 

redukce 0,6 

1413 1322 91 

Pražské stavební předpisy 906 877 29 

 

4.4.2 Složitost výpočtu 

Výpočet podle Pražských stavebních podmínek je relativně snadný především proto, že 

nároky na jedno parkovací stání jsou předem dané a už od základu jsou v nich započítané 

hodnoty odpovídající revidované vyhlášce 26/1999 Sb. hl. m. Prahy a normě ČSN 73 6110. 

Zároveň jsou také srovnány s hodnotami států Německa a Rakouska. 

Naopak pro výpočet dle normy vcelku jednoznačně platí vyšší složitost výpočtu 

především proto, že celkové číslo počtu odstavných a parkovacích stání se skládá nebo 

je ovlivněno mnoha dalšími faktory. Základní počet stání je ještě dále násoben 

koeficienty, které odpovídají stupni motorizace, respektive redukce počtu stání dle 

dostupnosti území pomocí městské hromadné dopravy skládající se z několika 

ovlivňujících veličin, jež je potřeba zadávat a s časem se může také mírně lišit. 
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5 Projekt úsporného provedení přeměny 

Toto variantní řešení, v práci nazývané jako úsporná varianta, se snaží v co největší míře 

respektovat stávající myšlenku sídliště Solidarita a aktuální provedení ulic. 

Principem vytvoření této varianty je možnost snadnějšího a finančně méně náročného 

návrhu pro přeměnu ulic. V praxi by se nejen u této, ale i další varianty jednalo nejspíš 

o dokumentaci ve fázi studie, ve které nejsou zohledňovány inženýrské sítě nebo 

kanalizační vpusti. Ve výsledku není mimo příčné řezy myšleno ani na řádné odvodnění 

povrchu komunikace. Lze tak naplno využívat prostor a snažit se, aby výsledek udělal co 

největší dojem z výsledné revitalizace.  

Přílohy v podobě několika výkresů jsou kresleny do tzv. mapy ÚMPS = účelové mapy 

povrchové situace. Při plánování této revitalizace byly nejprve stanoveny standardy, se 

kterými počítá celá práce. Níže je výčet těch hlavních: 

•  Komunikace v minimální šířce 3,50 m při jednosměrném provozu 

•  Minimální šířka chodníků vždy 2,25 m (0,75 × n, n = 3) 

•  Šířka jednotlivých šikmých či kolmých odstavných/parkovacích stání 2,65 m 

Největší změnou platící jednotně pro celou řešenou oblast sídliště je vytvoření 

jednotných šířek volného průjezdů, mimo jedinou výjimku. Stanovenou šířku 3,50 m pro 

jednosměrný provoz lze považovat za více než dostatečnou, avšak takové řešení je 

vhodné hned z několika důvodů. Prvním a primárním důvodem bylo umožnění průjezdu 

rozměrných vozidel integrovaného záchranného systému, jaké používá především 

hasičský sbor. V daných případech bude průjezd ověřen projetím právě takového vozidla. 

Druhým důvodem je bezpečnost osob při pohybu okolo vozidel, kteří jsou nuceni využívat 

prostor vozovky více, než by bylo vhodné. Důvodem je, že dříve vybudovaná ulice 

s uspořádáním od osy komunikace byla rozdělena na jízdní pruh, parkovací pruh, zelený 

pás a až poté pás pro chodce. To je při pouhé revitalizaci skoro nemožné zásadně změnit. 

Nevýhodou, kterou bohužel nelze vynechat, je pocit ze širší komunikace, což může 

některým řidičům umožnovat nepřiměřeně rychlou jízdu. Pro snížení průměrné rychlosti 

je nejen v místech křižovatky zřízena zvýšená plocha s integrovanými přechody. Nájezd 

na tuto plochu, zvýšenou o rozdíl mezi horní hranou obruby a vozovkou (tedy asi 15 cm) 

je vytvořen nájezdem v poměru stoupání 1:10, jeho délka činí 1,50 metru. 
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5.1 Křižovatka ulic Solidarity × Dětská 

Prvotní věcí zasluhující změnu je začátek ulice Solidarity, a především pak křižovatka 

s ulicí Dětskou. Křižovatku lze považovat za vjezdové místo upravovaného území, proto 

řidiče ihned zkraje upozorní zvýšená plocha s integrovanými přechody umístěnými dále 

od sebe. Právě umístění přechodů pro chodce je nejpodstatnější úpravou křižovatky . 

Zvýšení vozovky do úrovně chodníků si dává za cíl zvýšení bezpečnosti a komunikace 

mezi chodcem a řidičem. Pomalejší a rozdílná trajektorie průjezdu křižovatkou kvůli 

změněným poloměrům nároží má snížit pravděpodobnosti schováním chodce za 

překážkou ve výhledu, typicky třeba za A-sloupkem nebo za projíždějícím vozidlem. 

Pro chodce vznikl větší prostor pro pohyb odstraněním travnaté plochy na rohu. 

Jednotlivé přechody lépe navazují na pěší trasy a došlo i ke geometrické korekci hran 

chodníků, tedy k celkové optimalizaci ujité vzdálenosti mezi přechody. Na nároží, na okraji 

chodníků u komunikace, kde byla odstraněna travnatá plocha, tedy jakási přirozená 

bariéra proti najíždění automobilů či dodávek například kurýrních společností , je do 

tohoto místa následně možné umístit některou z nenásilných zábran proti nájezdu. Podle 

manuálu pro tvorbu veřejných prostranství od IPR to mohou být například kamenné 

kostky, které poměrně dobře zapadají do okolí, nejsou příliš výrazné a netvoří kompletní 

bariéru pro pohyb pěších. [19] 

 

Obrázek 13 - Výřez křižovatky (Solidarity x Dětská) z výkresu podložená ORTO foto mapou  (autor: LK) 



45 

 

5.2 Ulice Dětská 

5.2.1 Přeměna šikmého parkování 

V první části ulice Dětská vedené západovýchodním směrem se částečné šikmé stání na 

chodníku přeměnilo na kolmé stání na ploše určené pouze pro automobily. K té byl 

vytvořen plnohodnotný přístupový chodník o celkové šířce 2,25 metru. Parkovací stání 

mají dle normy ČSN 73 6056 střední z uváděných rozměrů. Při skutečné šířce stání 2,65 m 

zbývá dostatečný prostor pro vystoupení u naprosté většiny vozidel parkujících na 

sídlištích. Ve skutečnosti není ani takový problém šířka samotného stání pro to, že nelze 

pohodlně otevřít dveře vozu či vystoupit, ale kvůli využití minimálních prostorových 

nároků by se řidičům poměrně obtížně parkovalo a při nově vybudovaném parkování není 

dobré, aby museli do místa zajíždět tzv. „na třikrát“. 

Pro ověření dostatečného prostoru při průjezdu či velikosti parkovacích míst pomocí 

nadstavby Vehicle Tracking v aplikaci AutoCAD bylo mimo standardizovaný model OA dle 

TP 171 použito také referenční vozidlo této práce Škoda Enyaq Coupé iV. Jeho rozměry na 

délku 4653 mm, šířku 1879 mm, respektive 2148 mm se zrcátky z něj dělají vozidlo, které 

je aktuálně považováno v průměru za větší, přesto v provozu nejsou výjimkou automobily 

o několik desítek milimetrů větší, ty ale často nepotřebují stání na sídlišti. [20] 

Kolmých stání o rozměrech 5 x 2,65 m vznikne celkem 48 včetně tří míst pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. Rozdílem oproti původnímu stavu je odlišný povrch celého 

parkovacího pásu od vozovky, což více přispívá estetické stránce než čistě praktické. 

Odlišný povrch nemají vyhrazená místa kvůli snadnějšímu pohybu snadnější pohyb. 

Došlo také k vyznačení jednotlivých stání pro dodržení ideálně stále stejné kapacity. 

Již výše zmíněný přístupový chodník vedený podél parkovacích míst počítá s půl 

metrovým normovým převisem automobilů. Jeho celková šířka tak činí 2,75 m. 

Předpoklad je, že se stane alternativou pro některé pěší ke druhé straně ulice. 

Pro tento nový stav bylo zapotřebí zrušit již nevyužívané oplocené hřiště. Jeho nahrazení 

není očekáváno, avšak pro případ zvýšeného zájmu o jeho vybudování je zachován 

prostor na opačné straně širokého chodníku pojmenovaného jako Jiráskova alej. 

Kvůli výraznějšímu zásahu do zelené plochy bylo nutné vytipovat některé vzrostlé stromy 

k pokácení. Méně vzrostlé je pak možné přesadit speciální technologií. Ostatní dřeviny je 

vhodné odstranit, popřípadě nahradit na vybraných vhodnějších místech.  
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5.2.2 Změny v podélném parkování 

Původní podélné parkování nejdříve pouze na levé, následně na obou stranách 

komunikace bylo taktéž upraveno. Popisované změny této podkapitoly se týkají těch 

parkovacích pruhů umístěných až do křižovatky s ulicí Dvouletky. Stávající způsob 

podélného parkování do kolmého oblouku zůstal s menšími úpravami zachován. Kapacita 

je nově po revitalizaci 23 vozidel. Kolmý směrový oblouk doznal druhé ze zásadnějších 

změn první části ulice. Ověření průjezdnosti pomocí vlečných křivek ukázalo, že aktuální 

stav parkování vozidel v oblouku není možný. Průjezd rozměrných hasičských vozidel by 

byl pravděpodobně nemožný, v lepším případě velice obtížný. 

Úpravou prošly prostory dvou křižovatek, především pak kolmého oblouku popisované 

ulice. Parkujícím vozidlům je nově zakázáno parkování 5,00 m před a za zvýšenou 

plochou, v ideálních případech stavebně – vysazenými chodníkovými či zelenými 

plochami. Takové řešení umožňuje nejen průjezd hasičského vozidla, ale i bezpečný 

přechod pěších, kteří jsou tak vidět z dostatečné vzdálenosti.  

Při navrhování byl brán mimo jiné ohled i na další složky integrovaného záchranného 

sboru (IZS). V ulicích s jednosměrným provozem sanitky ze zkušenosti obyčejně využívají 

prostoru chodníku, aby nebránili průjezdu ostatním účastníkům provozu. Na straně 

obytných domů s číslem popisným 11 až 61 je jim i v místě oblouku v jiho-západní části 

umožněno se na něj dostat, což opět ověřila nadstavba Vehicle Tracking. 

 

Obrázek 14 - Ukázka vyhovujících vlečných křivek rozměrného vozidla IZS v ulici Dětská  (autor: LK) 
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5.2.3 Přeměna podélného stání na levé straně ulice 

V části ulice Dětská situované od jihu na sever vzniklo přebudováním podélných stání 46 

šikmých v úhlu 45 °. Jeho rozměry jsou dány normou – délka 4,80 m a skutečná šířka stání 

je 2,65 m. Poměrně výrazný úhel natočení je dán hlavně šířkovými poměry komunikace, 

ale také pro zmenšení prostorových nároků při procesu parkování. I přes to, že norma 

umožňuje jen 2 metry a 50 centimetrů, je průjezd díky předem stanoveným standardům 

ve výsledku 3,55 m. 5 centimetrů, které jsou v průjezdu navíc nevznikly náhodou. Jde 

o zbývající prostor mezi hranami soukromých pozemků po stranách komunikace. 

Výrazným rozdílem, oproti zažitým konvencím, je úprava orientace těchto míst proti 

směru jízdy. Odstavná stání totiž nejsou přizpůsobena parkování jízdou vpřed, ale naopak 

couváním. K vytvoření této odlišnosti vede mimo bezpečnost také pohodlí, které ovšem 

nemusí být na první pohled patrné. Z bezpečnostního hlediska jsou chodci přes přední 

části vozidel lépe vidět a řidiči mají při vyjíždění lepší přehled o situaci na přilehlé 

komunikaci. Ve chvíli opouštění stání se přidává faktor pohodlnosti, protože není 

zapotřebí manévru couvání, aby mohlo vozidlo vyjet z řady. 

Takové řešení samozřejmě není pro sídliště zcela typické a zvlášť pro řešenou část 

Strašnického sídliště, která je relativně klidnou zónou. Více vhodné je do oblastí 

s frekventovanými ulicemi, jako parkování vedle tramvajového pásu apod. Ale ani 

v takových místech se s nimi dnes často nesetkáme. Jde spíše o ukázku, že je možné 

plánovat i způsobem, který se zprvu jeví jako nevhodné řešení a nucení lidí k poměrně 

výrazné změně chování. Nicméně jde o řešení, jaké se může běžně navrhovat, protože 

přináší nejen zlepšení přehlednosti řady situací. Sice již zmíněnou, ale zkrátka hlavní věcí 

je, že řidič parkujícího vozidla vidí výrazně lépe okolo sebe a řidiči v průběžném jízdním 

pruhu (v případě správného užití směrových světel) jen těžko nevědí o jeho záměru. 

Tím se předejde zbytečně nebezpečným situacím, kdy vozidlo vyjíždí do provozu a řidič 

přes ostatní zaparkovaná vozidla nevidí, zda někoho neomezil či neohrozil. 

5.2.4 Úprava zbylé délky ulice a křižovatky Černokostelecká × Dětská 

Popis v této podkapitole se týká časti ulice od křižovatky s ulicí Dvouletky, tedy úprava 

zbylého prostoru pro parkování na levé straně, kde byly vytvořeny dvě stání v zálivu. 

Křižovatka zasloužila korekci hran komunikace a chodníků, nyní už bez zvýšené plochy. 

Zbylé podélné parkování je klasické – podélné po obou stranách komunikace. 
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5.3 Ulice Brigádníků 

Hlavním předmětem přeměny ulice byly zmíněné nedostatky týkající se samotné 

komunikace ve smyslu příliš úzké vozovky, a především zachovávaného průjezdu. 

Ten vozidla splňovala, ale běžný stav stání vozidel jednou stranou na zeleném pásu není 

vhodným řešením. 

Nový stav počítá se stanoveným standardem 3,50 metrů průjezdu s plnohodnotnými 

parkovacími pruhy po obou stranách komunikace. Ty jsou přerušeny ve dvou místech. 

Prvním z nich je vjezd k budově firmy sídlící na začátku ulice. Druhým je nově zřízený 

přechod pro chodce opět integrovaný do dlouhého zpomalovacího prahu. Místo, které 

zbylo kvůli rozměrovým požadavků jednotlivých stání a automobily v něm nezaparkují, 

může být využité například pro parkování motocyklů, respektive v poslední době 

populárních sdílených skútrů, jaké provozuje například společnost BeRider. 

Zbylý prostor ulice pokračuje zavedeným způsobem, stáními pro podélné parkování 

normové délky 5,75 m, koncovými 6,75 m, respektive stáním pro invalidy délky 7,00 metrů. 

5.4 Ulice Dvouletky 

Ulice začíná odsazeným parkováním, jednak z důvodu umístění podpovrchových nádob 

na tříděný odpad a za druhé opětovným přizpůsobením prostoru k průjezdu rozměrných 

vozidel. První stání po pravé straně se nachází za vysazenou plochou, která není pokryta 

travnatým porostem, ale povrchem tvořeným dlažebními kostkami. Levá strana je 

snížením přizpůsobená vjezdu do garáží umístěných pod obytnými domy, popřípadě 

k trafostanici umožňující nabíjení elektromobilů za pomocí instalovaných wallboxů. 

Povrch častěji pojížděný automobily je vydlážděn žulovými kostkami. 

Před budovou mateřské školy je zřízena další zvýšená plocha s přechodem pro snížení 

rychlosti automobilů právě kvůli dětem. Je do ní zapracován i nájezd k parkovacím stáním 

pro invalidy. Za touto plochou jsou pro školku po levé straně přesunuta dvě vyhrazená 

parkovací stání s pohodlnějším přístupem. Za těmito místy se nachází vjezd do areálu 

mateřské školy. Chodci jsou na to opět upozorněni změnou povrchu chodníku. Následuje 

prostor pro kontejnery směsného odpadu a další přístup ke garážím. 

Celá pravá strana je ponechaná pro podélné stání bez přerušení vyjma zmíněného  

zvýšeného prostoru. Přerušení zeleného pásu je ponecháno ve stávajících místech.  
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5.5 Ulice Solidarity 

Při vjezdu do ulice Solidarity z Černokostelecké proběhly pouze drobné změny. Jednou 

z nich je odstup prvních parkovacích stání od křižovatky, respektive přechodu pro chodce 

do vzdálenosti 8,00 metrů. Tento krok sníží kapacitu o dvě místa, ale opět jako 

v předešlých případech nabídne dostatečný prostor pro rozměrná vozidla IZS. V této 

jednosměrné části ulice vznikl další z přechodů na dlouhém zpomalovacím prahu ve 

stejném místě, jaké je aktuálně osazené malými zpomalovacími polštáři, odborně 

pojmenovanými jako „bumbrlíky“, upozorňující na místo pro přecházení. 

Prostor křižovatky byl opět předělán ve stejné koncepci tak, že na všech ramenech je 

možné navrhnout plnohodnotný přechod pro chodce vyznačený VDZ V 7a.  

Při vyhledávání informací okolo sídliště Solidarita a jeho budoucích přeměn byly nalezeny 

informace především o přeměně centrálního parku. Kolem takových změn se točí 

nejedno studio se zaměřením na profesionální architektonické přeměny, proto je tento 

prostor v práci stavebně skoro neproměněn. Dopravní možnosti této části mohou být 

různé. V úseků dlouhém 90 metrů se lze zcela oprostit od automobilové dopravy zřízením 

například klidové zóny, správně pojmenované pěší zóna. Což by však kvůli vysokým 

intenzitám dopravy přineslo problémy výrazně širšímu okolí než-li pouze řešené ulici. 

Dalšími možnostmi je mírnější provedení, a to vytvoření jednosměrného provozu 

v severo-jižním směru. To by odvedlo asi 1200 vozidel/den, ale opět by to přitížilo té části 

ulice Turnovského, kterou je dopravním opatřením vedena doprava oběma směry.  

V každém případě i přes to, že tato práce pojednává o zvětšení prostorů pro dopravu 

v klidu by bylo vhodné z prostoru před divadlem parkující vozidla vynechat a kapacitu pro 

budoucí potřeby navýšit například způsoby zmiňovaných v kapitole velkorysé varianty, 

která mimo jiné například umožní vyřešení problematiky průjezdu prázdnými ulicemi. 

Tím je myšleno, že v případě, kdy probíhá blokové čištění ulic a všechny automobily ulice 

opustí, může řidič v projíždějícím vozidle získat pocit tzv. „závodní dráhy“, tedy příliš 

široké ulice, která by jej mohla strhávat k jízdě vyšší než-li je povolená rychlost. Parkovací 

pruh by proto měl být v určitých místech přerušen, aby umožnil vybudování vysazených 

ploch se stromy sloužící pro optické zúžení ulice. Malé množství parkovacích míst 

získaných navíc oproti stávajícímu stavu v úsporné variantě to ale neumožňuje. Problém 

by byl vyřešen až další variantou nabízející výrazně větší počet odstavných stání. 
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5.6 Zhodnocení varianty a provedených změn 

5.6.1 Změna kapacity odstavných a parkovacích stání 

Návrh řešení dopravy v klidu měl za cíl navýšit kapacitu odstavných a parkovacích stání 

pomocí úpravy ploch k tomu určených. Navýšení počtu stání se celkově povedlo, avšak 

na rozdíl od myšleného odhadu je realita „jen“ 10 stání ve srovnání se situací uvedenou 

na portálu parkujvklidu.cz (počítaná kapacita modrých zón). 

Teoretická kapacita, která byla zjištěna průzkumem, počítala dokonce ještě s několika 

místy navíc, které umějí řidiči vytvořit. Tato místa jsou však často nelegální – v těsné 

blízkosti křižovatek apod. Referenční hodnotou je číslo uváděné u zón rezidenčního stání. 

Tabulka 13 - Srovnání počtů stání stávajícího stavu a navrhovaného  

Ulice Původní Nově navržené Rozdíl 

Dětská 175 183 +8 

Brigádníků 95 84 -11 

Dvouletky 42 61 +19 

Solidarity 44 38 -6 

 

5.6.2 Problém tříděného a směsného odpadu 

Bylo také nalezeno vyhovující řešení nevhodně umístěných kontejnerů na tříděný odpad 

často tvořící neuspořádaný zábor vozovky či chodníku. Nově plánované nádoby na 

tříděný odpad byly umístěné pod zem a do míst odkud k nim mají přístup všichni. Projekt 

počítá s vymezením místa pro celkem 5 nádob o rozměrech 2,20 metru. Další výraznější 

úlevou pro řidiče je odstranění nádob na směsný odpad z prostoru vozovky. [21] 

5.6.3 Úprava pěších vazeb 

Důvodem pro vznik nových přechodů pro chodce v zóně 30, kde je dle TP 218 takové 

značení nadbytečné, bylo zpomalení automobilové dopravy. Chodci smějí využívat 

jakékoliv místo pro přecházení ulice, avšak přimět vozidla snížit rychlost pouze 

dopravním značením (DZ) nemusí být dostatečné. Proto byly na třech místech, přibližně 

v polovině ulic, navrženy právě dlouhé zpomalovací prahy s integrovaným přechodem.  
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6 Projekt velkorysého provedení přeměny 

Přeměna ve velkorysém provedení bude pouze v textové podobě, případně doplněna 

jednoduchým situačním schématy či nákresy. I přes zvýšení počtu parkovacích míst na 

sídlišti Solidarita může být předchozí řešení do budoucna kapacitně nevyhovující, a proto 

by bylo vhodné hledat další varianty kapacitnějších způsobů parkování. 

6.1 Možnosti navýšení počtu stání 

6.1.1 Navýšení počtu míst pomocí hromadných garáží 

Jednou z možností, která by výrazným způsobem navýšila počet stání, a to nejen pro 

samotnou Solidaritu, jsou hromadné garáže. Různé druhy takového způsobu parkování 

umožňují vytvořit vhodná řešení pro dané prostředí. Existují například parkovací věže, 

které umožňují odstavení dle konfigurace jednotek až desítek běžných osobních vozidel, 

a to s využitím prostoru pouze 36 m2, což obvykle zabírají dvě parkovací stání. K tomuto 

rozměru je zapotřebí připočítat také opláštění pro zlepšení estetické stránky konstrukce, 

celkové rozměry tak mohou být zhruba 49 m2. [22] 

 

Obrázek 15 – Nákres [zdroj: parkovaciveze.cz] a možné umístění parkovacích věží (autor: LK) 

Takovou konstrukci věží nelze umístit libovolně z toho důvodu, že tyto stavby se často 

setkávají s vlnou nevole od obyvatel, kterých se to přímo týká a mají žít v jejich blízkosti. 

Místem, které lze uvažovat pro výstavbu takového způsobu parkování je pravděpodobně 

pouze okolí Jiráskovy aleje s vjezdem z ulice V Olšinách. 
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Další zvažovanou kategorií jsou patrové garáže, avšak nikoliv tak prostorově náročné, jaké 

vznikají při projektech záchytných parkovišť P+R na periferiích města. Myšlený může být 

ten typ, který vznikl v nedávné době v obci Přezletice, kdy se jedná o jednoduchou 

konstrukci z prefabrikovaných bloků. Toto konkrétní řešení ale žádným způsobem 

nenavazuje na charakter řešeného sídliště, proto by bylo například vhodné využít formu 

architektonické soutěže pro lepší zakomponování tak mohutné stavby do okolí. 

 

Obrázek 16 - Řešení hromadných patrových garáží vybudované v obci Přezletice  (foto: LK) 

Kompromisem jsou podzemní garáže, spojují výhodu kapacitního stání se zachováním 

veřejného prostranství na povrchu. Problémem ovšem takové stavby je její finanční 

náročnost. Ve chvíli, kdy stavby zasahující pod terén jsou obvykle dražší než ty povrchové. 

Netřeba ale ihned myslet na zcela podzemní garáže mající stropní desku zarovnanou 

s povrchem. Ve zvažovaném případě lze brát do úvahy pouze částečné zanoření tohoto 

kapacitního parkování pod zem. Polopodzemní garáže jsou přívětivější jak k okolnímu 

prostředí, tak pro obyvatele. Zároveň nabízí požadovanou kapacitu a vozidla nemusí 

zaplňovat uliční prostor. 

Tato práce neslouží pro návrh konstrukce a typu použitého betonu takové stavby, 

nepočítá ani s jejími přesnými rozměry. Jedná se pouze o vizi, jak by mohla být takový 

stavba dopravně zakomponovaná do prostředí.  
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Koncept polopodzemní garáže by počítal s prostorem mezi obytnými domy s číslem 

popisným 11 a 21, 21 a 31, a poté 41 a 51 v ulici Dětská, čímž by vznikly tři garáže 

s celkovou kapacitou 198 míst. Zvýšenou kapacitu je ale zapotřebí do celkového počtu 

stání zredukovat prostorem potřebným pro vjezd. Ten zabere v každé situaci jiný počet 

stání, avšak celkový počet by mohl být maximálně -14. 

 

Obrázek 17 - Koncepční návrh umístění polopodzemní garáže mezi obytné budovy č.p. 11 a 21  (autor: LK) 

Jejich celková výška s jedním patrem by byla rozdělena v třetinovém poměru, kdy v zemi 

by se nacházely přibližně 2 metry a na povrchu by vzniklo prostranství vyvýšené 

o zbývající metr. Na ploše pak lze vybudovat travnatou plochu, odpočinkovou zónu, 

případně komunitní zahradu či jinou formu přírodního pokrytí stropní desky. 

 

Obrázek 18 - Studie možného provedení polopodzemní garáže mezi č.p. 41 a 51 (autor: LK) 
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6.1.2 Odstavná plocha před rodinnými domy ulici Solidarita 

V ulici Solidarita, ve směru jízdy od Černokostelecké ulice, je u rodinných domů na pravé 

straně ulice dvojice zelených ploch, první o rozměrech 133 × 8 m, druhá 120 × 9 m. 

Pro rodinné domy sice vytváří určitou přírodní bariéru od přilehlé ulice, avšak při koncepci 

velkorysé varianty lze o částečném záboru takové plochy přemýšlet. 

V prostoru je možné navrhnout další variantu umístění parkovacích ploch. Protože se 

původní návrh věnoval spíše konzervativním změnám uličního prostoru a podélné stání 

nenabízí takovou kapacitu, kterou by dle výpočtů mohlo sídliště potřebovat , bude v této 

proměně vytvořen návrh kolmého parkování. Takový typ stání by oproti původnímu 

návrhu navýšil kapacitu o dalších 22 míst v první části ulice a o 40 v druhé části ulice. 

Celková šířka uličního prostoru v jednosměrné části ulice nabízí od obruby chodník na 

jedné straně po okraj chodníku na druhé straně takřka 19 metrů. Aby byly dodrženy 

jednotné stavební úpravy v celém sídlišti je potřeba do rozměru započítat: 

•  Zelený pás šířky 3,00 metru po obou stranách ulice 

•  Parkovací pruh pro podélná stání o šířce 2,00 metru 

•  Parkovací pás pro kapacitnější kolmá stání šířky 5,00 metru 

Zbylý prostor komunikace je určen pro průběžný jízdní pruh a také pro rezervu počítající 

s pohybem osob podél vozidel. Normou ČSN 73 6056 je vyžadována volná šířka 5,75 

metru pro jízdu vpřed, popřípadě 4,25 metru při couvání. Volný prostor při tomto návrhu 

splňuje šířku prvního zmíněného způsobu zajíždění na odstavné/parkovací stání. 

 

Obrázek 19 - Vzorový příčný řez komunikací, ulice Solidarity, č.p. 69 (autor: LK)  
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6.2 Zhodnocení varianty a provedených změn 

Velkorysá varianta přinesla více možných řešení zvýšení kapacity. Nejjednodušší 

přeměnou je ta část v ulici Solidarity, která by svým pojetím mohla patřit i do úsporné 

varianty. Jak již bylo řečeno, umístění další plochy potenciálně podporující zvyšování míry 

automobilizace, na místo relativně velké zelené plochy, není obzvlášť před rodinnými 

domy přijatelné řešení pro všechny. Proto návrh patří mezi „více radikální“. 

6.2.1 Změna kapacity odstavných a parkovacích stání 

Předchozí návrh řešení zvýšení počtu odstavných a parkovacích stání a celková úprava 

prostředí nebyla ve výsledku vůbec neúspěšná. Ovšem původní myšlenka předpokládala, 

že množství stání se zvýší o výrazný skok, než-li „jen“ o 10 míst. Toho se povedlo docílit 

až s touto variantou, která přináší zásadní navýšení počtu míst. 66 míst v každé garáži a 

61 přináší samotná ulice Solidarity. V tabulce jsou uvedeny znovu počty jednotlivých 

stavů. Výsledný rozdíl je porovnání úsporné a velkorysé varianty.  

Tabulka 14  - Srovnání počtu stání velkorysé varianty oproti původnímu a úspornému řešení  

Ulice Původní 
Úsporná 

varianta 

Velkorysá 

varianta 
Rozdíl 

Dětská 175 185 369 +184 

Brigádníků 95 84 84 0 

Dvouletky 42 61 61 0 

Solidarity 44 38 99 +62 

 

K výslednému počtu není připočtena kapacita věží, které mohou při stále rozumné výšce 

11,80 metru pojmout každá po 10 vozidlech. Volné prostranství vedle Jiráskovy aleje by 

v případě výstavby umožnilo vybudování až 5 věží, a to včetně přilehlé infrastruktury. [22] 

Zmíněná pozemní infrastruktura by zahrnovala především příjezdovou jednosměrnou 

komunikaci a eventuálně také možnost dobíjecí stanice pro elektromobily. 

Každá parkovací věž vyžaduje dle produktového listu výrobce příkon 7,5 kW . Jejich 

napojení na rozvodnou síť spolu s možností budoucího připojení stojanů až pro osm 

vyhrazených stání by bylo nutné projednat s příslušným rozvodným závodem. Tato 

stanice by poté mohla sloužit nejen celému sídlišti Solidarita, ale i jeho okolí. [22]  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo navržení takových úprav uličního prostoru, které mimo vizuální 

přeměnu ulic zvýší kapacitu pro dopravu v klidu. Práce byla zpracována ve dvou 

variantách. První variantou byla tzv. úsporná varianta, která i přes relativně malý zásah do 

stávajícího stavu a šířkového uspořádání umožnila dosáhnout předem definovaného cíle, 

tedy navýšení počtu parkovacích a odstavných stání. Druhým řešením byla velkorysá 

varianta. V té se povedlo navýšit počet stání zásadním způsobem. Výrazný nárůst 

kapacity byl docílen přeměnou širokého zeleného pásu před rodinnými domy. 

Návrh počítá také s dalšími možnostmi, jakými může být výstavby několika hromadných 

garáží různého provedení. 

Postupem práce byla nejprve analýza současného stavu sídliště. Místním šetřením byl 

zjištěn stav dopravních opatření, stávající počet stání a byla vytipována problematická 

místa jednotlivých ulic. Proveden byl také dopravní průzkum, ke kterému poskytla 

techniku a zkušenosti Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy. Průzkum byl zaměřen na 

zjištění podílu tranzitní dopravy a její směrovosti v celé oblasti. Vedlejším, neméně 

důležitým výstupem bylo stanovení obsazenosti v průběhu dne a doba setrvání 

jednotlivých vozidel v oblasti. Z výsledků průzkumu bylo zjištěno, že sídliště je ve velké 

míře zatíženo tranzitní dopravou. Kvůli tomu byly navrženy možné způsoby zklidnění. 

Analytická část stanovila ideálního počet parkovacích stání dle různých metodik. První 

metodou výpočtu ideálního stavu byla všeobecně platná norma ČSN 73 6110, kterou 

doplnila webová aplikace APKO. Druhým způsobem stanovení počtu stání byly Pražské 

stavební předpisy. Všechny potřebné podklady byly zjištěny s pomocí knihy Sídliště 

Solidarita a digitální technické mapy od IPR. Ve zmíněné knize nalezneme půdorysy 

a nákresy obytných domů. Digitální mapa poskytla rozměry zbylých budov 

nevyobrazených v knize a umožnila výpočet pravděpodobné podlažní plochy. 

Tato hodnota posloužila v průběhu výpočtu. Nepřekvapivým výsledkem jednotlivých 

způsobů výpočtu byly velmi vysoké počty stání, které byly vyšly v důsledku zadání 

vyžadovaných vstupních hodnot. Zjištěných čísel není v praxi možné dosáhnout pouhou 

rekonstrukcí a sloužily pouze pro porovnání. 
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Samotné navrhované změny byly prováděny systematicky v jednotné formě. V sídlišti byl 

mimo pruhů s podélným způsobem parkování navržen netypický způsob šikmého 

parkování couváním. K tomu se ještě takto na závěr hodí doplnit, že názory různých 

skupin lidí na šikmé stání s opačnou orientací se velmi liší. Ve prospěch tohoto řešení jsou 

z velké části hlavně lidé z dopravního oboru. Zbylé úpravy byly navrhovány s důrazem na 

zvýšení bezpečnosti provozu a vytvoření dostatečného průjezdného prostoru pro vozidla 

integrovaného záchranného sboru. Pro ověření dostatečného prostoru nejen pro IZS byly 

využity vlečné křivky s předem i nově definovanými vozidly zájmových rozměrů. 

Celkový výstup práce lze považovat za úspěšný návrh navýšení kapacity dopravy v klidu. 

I přes očekávatelné problémy, jakými jsou např. stále se zvětšující vozidla, by v případě 

myšlené realizace byl návrh úsporné varianty dostatečným řešením. Ještě o poznání 

lepších výsledků dosahuje velkorysá varianta počítaná pro delší časový horizont. 

Během vypracování byl použit software společností Microsoft a Autodesk. Konkrétně se 

jedná o balíček produktů Microsoft Office 2021, v rámci kterého se nachází Word a Excel. 

Grafická část práce využila AutoCAD 2023 společně s nadstavbou Vehicle Tracking 2023 

pro výkresy a dodatečné ověření průjezdnosti jednotlivými vozidly. Pro následné 

zpracování obrázků a fotek doplňujících psaný text byl použit Zoner Photo Studio X.  



58 

 

8 Seznam využívaných zdrojů 

 

[1] 

ŠPIČÁKOVÁ, Barbora a Michaela JANEČKOVÁ. Sídliště Solidarita. Kostelec nad Černými 

lesy: Archiv výtvarného umění, 2014. ISBN 978-80-905744-2-7. 

[2] 

Sídliště Solidarita. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2021-09-20]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B_Solidarita  

[3] 

Digitální technická mapa Prahy [online]. In: . 2022. Dostupné z: 

https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/index.html 

[4] 

PID: Pražská integrovaná doprava [online]. [cit. 2021-10-31]. Dostupné z: 

https://pid.cz/ke-stazeni/?type=mapy 

[5] 

Jízdní řády: Vyhledávání spojení. Seznam [online]. [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: 

https://www.seznam.cz/jizdnirady/ 

[6] 

Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra: Analýza rozvojového potenciálu stanic 

metra [online]. In: . 2016. Dostupné z: 

https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/Stanice%20metra/02_ses

sit_2_analyza_final_2016_04_01.pdf 

[7] 

Městem na kole: Mapa [online]. Dostupné z: https://mapa.prahounakole.cz/ 

[8] 

iKatastr: mapa a informace z KN [online]. [cit. 2022-07-03]. Dostupné z: 

https://www.ikatastr.cz/ 

[9] 

Místo pro přecházení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 26. 7. 2020 [cit. 2022-

06-08]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADsto_pro_p%C5%99ech%C3%A1zen%C3%AD 

[10] 

MobiLab [online]. [cit. 2022-05-26]. Dostupné z: https://mobilab.fd.cvut.cz/ 

[11] 

KUMPOŠT, Petr a Petr RICHTER. Dopravní průzkumy a simulace: Úvod. 2020. 

  



59 

 

[12] 

Mapa nabíjecích stanic: PRE, Praha 10 - Strašnice, ulice Dvouletky, trafostanice PRE. 

fDrive.cz [online]. [cit. 2022-08-07]. Dostupné z: https://fdrive.cz/mapa-nabijecich-

stanic/pre-praha-10---strasnice-ulice-dvouletky-trafostanice-pre-153 

[13] 

KOČÁRKOVÁ, Dagmar, Josef KOCOUREK a Martin JACURA, 2009. Základy dopravního 

inženýrství. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-800-1042-335. 

[14] 

Zklidňování dopravy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2021-12-06]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zklid%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_dopravy 

[15] 

Parkuj v klidu: Parkování v Praze [online]. [cit. 2022-03-12]. Dostupné z: 

https://www.parkujvklidu.cz/cs/domovska-stranka 

[16] 

Digitální technická mapa Prahy. Geoportál hl. m. Prahy: liniová kresba účelové mapy 

povrchové situace [online]. Dostupné z: 

https://www.geoportalpraha.cz/cs/data/otevrena-data/44BC2ED3-C1CD-4733-87AE-

5BDA2269CAD0 

[17] 

TSK: Ročenka dopravy 2020 [online]. Dostupné z: https://www.tsk-praha.cz/static/udi-

rocenka-2020-cz.pdf 

[18] 

APKO: Ateliér pozemních komunikací. Odstavné a parkovací plochy: Výpočet celkového 

počtu stání [online]. Dostupné z: https://www.apko.cz/aplikace/index.html 

[19] 

IPR: Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy [online], 2014. Dostupné 

také z: https://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf 

[20] 

ŠKODA Storyboard [online]. 31. 1. 2022 [cit. 2022-07-13]. Dostupné z: 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/nova-skoda-enyaq-coupe-iv-

svetova-premiera-tiskova-mapa/exterier-emocionalni-vzhled-vyrazne-linie-a-

osvetlena-predni-maska-crystal-face/ 

[21] 

Typy nádob: Standardní nádoby na směsný komunální a separovaný odpad. KOMWAG: 

Podnik čistoty a údržby města [online]. [cit. 2022-08-06]. Dostupné z: 

https://www.komwag.cz/odpady/typy-nadob 

[22] 

Parking Tower: Automatické parkovací věže [online]. [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: 

https://parkovaciveze.cz/  



60 

 

9 Seznam využívaných norem a předpisů 

 

Normy 

Norma ČSN 73 6056: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

Norma ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací 

 

Technické podmínky 

TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 85  Zpomalovací prahy 

TP 103  Navrhování obytných a pěších zón 

TP 113  Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací 

TP 132  Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 

TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení 

TP 189  Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

TP 218  Navrhování zón 30 

 

Předpisy 

Pražské stavební předpisy (2018) 
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10 Seznam vytvořených příloh 

 

Přehledová situace území 

A 1.1 

Koordinační situace 

A 2.1 - Stávající 

A 2.2 - Úsporná 

A 2.3 - Velkorysá 

Situační výkres – STÁVAJÍCÍ 

B 1.1 - ulice Dětská 

B 1.2 - ulice Dětská 

B 1.3 - ulice Dětská 

B 1.4 - ulice Dětská 

B 1.5 - ulice Dětská 

B 1.6 - ulice Brigádníků 

B 1.7 - ulice Brigádníků 

B 1.8 - ulice Dvouletky 

B 1.9 - ulice Dvouletky 

B 1.10 - ulice Solidarity 

B 1.11 - ulice Solidarity 

B 1.12 - ulice Solidarity 

Situační výkres – ÚSPORNÁ 

B 2.1 - ulice Dětská 

B 2.2 - ulice Dětská 

B 2.3 - ulice Dětská 

B 2.4 - ulice Dětská 

B 2.5 - ulice Dětská 

B 2.6 - ulice Brigádníků 

B 2.7 - ulice Brigádníků 
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Situační výkres – ÚSPORNÁ (pokračování) 

B 2.8 - ulice Dvouletky 

B 2.9 - ulice Dvouletky 

B 2.10 - ulice Solidarity 

B 2.11 - ulice Solidarity 

B 2.12 - ulice Solidarity 

Situační výkres – VELKORYSÁ 

B 3.1 - ulice Solidarity 

B 3.2 - ulice Solidarity 

Příčné řezy – ÚSPORNÁ VARIANTA 

C 1.1 

Příčné řezy – VELKORYSÁ VARIANTA 

C 2.1 

 


