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Součástí pravidelného zpracování Územně analytických podkladů hlavního města Prahy je též samostatný výkres dopravy. 
Pozemní komunikace na území města jsou zde vyjádřeny v rozsahu vybrané komunikační sítě odpovídající podrobnosti 
a potřebám územně plánovací činnosti ve vztahu k platnému územnímu plánu hlavního města Prahy. Komunikace jsou 
ve výkresu dopravy rozčleněny do čtyř základních skupin. Jsou to dálnice, rychlostní silnice a Pražský okruh, dále 
komunikace celoměstského významu, komunikace městského významu a ostatní vybrané komunikace. Obsahem 
výkresu je veškerá dopravní infrastruktura včetně příslušných speciálních zařízení v členění podle níže zobrazené 
legendy.

Legenda
Plochy dopravní infrastruktury

DKS komunikace m stského významu

DKV ostatní vybrané komunikace

DPZ-V vle ky
DPN nákladní terminály ve vazb  na elezni ní dopravu

DPL-M mezinárodní letišt  Ruzyn

DPL-V vojenská letišt

DPV plochy a za ízení vodní dopravy
DPH plochy a za ízení ve ejné hromadné dopravy (PID)

DPP záchytná parkovišt  P+R
DY vybraná parkovišt

DG gará e

DB erpací stanice pohonných hmot

DPL-O ostatní letišt

DKD dálnice, rychlostní silnice, Pra ský okruh

DKN komunikace celom stského významu

DPZ-Z trat  a za ízení el. dráhy celostátní a regionální

Vodní doprava

ostatní letišt

hrani ní p echody

vrtulníková letišt  (heliporty)

plavební dráha

ochranná pásma letiš  s výškovým omezením staveb
do výšky vnit ní vodorovné plochy

ochranná pásma let. Kbely s výšk. omezením staveb

p ístavy nákladní

p ístavy osobní
p ístavy sportovních lodí

! p ístavišt  osobní

! plavební komory

p ístavišt  p ívoz  PID
Letecká doprava

elezni ní doprava

tunelové úseky komunikací celom stského významu

tunelové úseky komunikací m stského významu

elezni ní stanice

elezni ní zastávky

se a ovací nádra í

provozn   technické základny osobní dopravy
lokomotivní depa
nákladové obvody, dopravn  zbo ová centra

" terminály kombinované dopravy

osy kolejí dráhy celostátní a regionální

mezinárodní letišt  Ruzyn

vojenská letišt

tunelové úseky dálnic, rychl. silnic, Pra ského okruhu
dná doprava
trasy metra se stanicemi

vestibuly stanic metra

depa metra

ochranné pásmo metra (speciální dráhy)

tramvajové trat

tramvajové vozovny

zastávky tramvajových linek MHD

ochranné pásmo tramvajové dráhy

stanice lanové dráhy na Pet ín 

lanovky

ochranné pásmo lanové dráhy

zastávky autobusových linek MHD (PID)

gará e autobus  MHD
nádra í pro vn jší autobusovou dopravu

záchytná parkovišt  P+R

Poznámka:
– Silni ní ochranná pásma stanovuje zákon . 13/1997 Sb.
   v platném zn ní
   Ochranná pásma drah stanovuje zákon . 266/1994 Sb.
   v platném zn ní
   Ochranná pásma leteckých staveb stanovuje zákon
   . 49/1997 Sb. v platném zn ní
– Praha je dle §175 zákona . 183/2006 Sb. zájmovým
   územím letišt  Kbely
– Zobrazené údaje zpracoval ÚRM s vyu itím podklad
   od poskytovatel  dat
   P esnost zpracování je ovlivn na rozdílnou kvalitou a mírou
   podrobnosti p edaných údaj  od jednotlivých poskytovatel

tická doprava

 mapového díla

cyklistické trasy

cyklistické stezky a pruhy

hranice Prahy

hranice m stských ástí

vodní plochy


