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Ideální parkovací stání:

Ideální cena za parkování:

0 Kč



































Mýtus 1: Musíme počkat na okruh

Londýn
Hamburg
Mnichov

Turín
Lyon

Curych
Ženeva

Stuttgart
Berlín

Kolín nad Rýnem





Moskva
Sofia

Bukurešť



Mýtus 2: Vyřeší to za nás technologie



Bojovat proti dopravní zácpě rozšiřováním silnic je 
podobné jako bojovat s nadváhou širšíma kalhotama.

-Lewis Mumford

Mýtus 3: Stačí postavit víc silnic





Mýtus 4: Bez aut všechno zkrachuje



“Bez aut není život”



Auto si ještě nikdy nic nekoupilo.

-Morris Lapidus





Mýtus 5: Tak dáme auta pod zem



Mýtus 6: Mýto a parkovné je asociální





Mýtus 7: Je to sociální inženýrství!





Mýtus 8: Je to jenom teorie



Mýtus 9: Tak jo, ale my nejsme Kodaň





Mýtus 10: Bez aut doprava zkolabuje



15 Km/h

30 Km/h

40 Km/h

60 Km/h











těží z toho jen voliči 
Táni FišerovéMýtus 11: Mají z toho prospěch jen voliči Táni 

Fišerové



VinohradyNew York
Proměněné ulice vykazují 10-40% 
zvýšení ekonomické aktivity a o 7% 
rychlejší průjezd.

Byty v ulicích se stromy a méně 
parkovacími místy mají v průměru o 
15% vyšší hodnotu.



LEPŠÍ PROSTŘEDÍ 
NENÍ TRESTÁNÍ 

ŘIDIČŮ!



Revitalizace Moskevské ulice v Praze



Vymezení řešeného území



Strategie pro veřejné prostory Prahy 10



Obchodní aktivity v území



Obchodní aktivity v území



Zásady řešení území

 
bezbřehé plochy vozovek jsou 

matoucí pro řidiče a nebezpečné 
pro přecházející chodce 

 
 
 

cyklisté ve vozovce bez 
vymezeného pruhu jsou 

nechránění, často pak jezdí  
po chodníku 

 
 
 
 

náměstí - prostory zamýšlené pro 
obyvatele - slouží jako dostupná 

parkoviště 
  
 
 
 

zelené plochy, které jsou 
nevhodně řešeny nelákají a mohou 

působit jako bariéry   
 
 
 
 

na rušné ulici s mnoha aktivitami 
chybí městský mobiliář 

 
g 
 
 
g 
 
 
g 
 
 
g 
 
 
g

 
maximum veřejného prostoru 
věnovat chodcům 
 
 
 
 
cyklistům vymezit jasný prostor 
ve městě, zajistit jim bezpečný 
pohyb vůči autům i chodcům

 
 
 
navrátit veřejné prostory 
městským aktivitám 
 
 
 
  
 
zeleným plochám vrátit řád a 
atraktivitu - pro široké spektrum 
aktivit a odpočinku ve městě   
 
 
 
místa s hojně využívaným 
parterem doplnit o potřebné 
vybavení - lavičky, stojany na 
kola, nové koše, nové stromy



Situace návrh



Přírůstky pěších ploch v území



Hlavní změny a přírůstky v území

 ◦  pěší plochy 
 
 

 ◦  vozovky 
 
 

 ◦  cyklostezky a pruhy 
 
 

 ◦  stromy 
 
 

 ◦  lavičky, sedátka 
 

 ◦  parkování

+ 85% 
 
 

- 56%
 
 

+ 1.9km 
 
 

+50 
 
 

100+ 
 

- 20 (- 3.2%)



Heroldovo náměstí

veřejný prostor 
s potenciálem 
je zabraný pro 

parkování
velké plochy 

vozovek - bariéra 
pro pěší

žádná zeleň

původní stav



Heroldovo náměstí zákres návrhu



Kostel Sv. Mikuláše původní stav

veřejný prostor 
s potenciálem 
je zabraný pro 

parkování

plochy vozovek - 
bariéra pro pěší

nepřístupná 
zeleň



Kostel Sv. Mikuláše zákres návrhu



veřejný prostor 
s potenciálem 
je zabraný pro 

parkovánížádná zeleň

Tržíček původní stav



Tržíček zákres návrhu



Vršovické náměstí

předimenzovaný 
výdech ventilace

bezbřehé plochy 
vozovek - zabírají 

50% plochy 
náměstí

nevyužívaná 
nefunkční zeleň chodníkové 

ostrůvky nemají 
mimo přecházení 

jiné využití

původní stav



zákres návrhuVršovické náměstí



Park Rangherka

veřejný prostor 
s potenciálem - 
dnes nevyužitý

bezbřehé plochy 
vozovek - zabírají 

50% plochy 
náměstí

nepřístupná 
zeleň - působí 
jako bariéra

původní stav



zákres návrhuPark Rangherka



Moskevská ulice

kolmé parkování  
je prostorovou i 

optickou bariérou v 
obchodní ulici

neupravené  
okolí stromů 

původní stav



zákres návrhuMoskevská ulice



Typický profil ulice
 legenda

1 asfaltová vozovka + 
tramvajové těleso

2 asfaltová cyklostezka, asfalt 
červený probarvený ve 
hmotě

3 žulová dlažba pojížděná 
štípaná

4 žulová dlažba pojížděná 
řezaná

5 vápencová mozaika řezaná

6 žulový obrubník, kamenicky 
opracovaný

1
3

4

5

2

6



Parkování – stávající stav
Bilance POčTu STání V řešenéM úZeMí
Parkovací a odstavná stání 580
Vyhrazená parkovací a odstavná stání 30
Vyhrazená parkovací stání pro vozy 2
Nelegální parkovací stání 44
CELKEM 44 612



Parkování – návrh
Bilance POčTu STání V řešenéM úZeMí
Parkovací stání 571
parkovací stání vyhrazené pro zásobování 21
CELKEM 592

úbytek oproti stávajícímu stavu 20
3,2%
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