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Komentář k obsahu sešitu 2  

Sešit 2 navazuje na sešit 1 „Analýza - shrnutí“ tím způsobem, že poskytuje podrobnější 

informace o provedené analýze 69 stanic metra (všech 61 stávajících stanic a 8 stanic 

připravovaného úseku linky D metra Pankrác–Depo Písnice), která byla podkladem pro návrh 

prioritních stanic k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru.  

Podrobnější závěry a doporučení se týkají pouze 25 stanic, u kterých byla v procesu 

hodnocení identifikována potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru 

(1. kolo), velký význam (2. kolo) a velký rozvojový potenciál (3. kolo). V rozřazovacím 4. kole 

bylo těchto 25 stanic rozděleno na 2 skupiny:  

I. Prioritní stanice k řešení (z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru), kde je řešení 

reálné v nejbližších letech - do této skupiny se dostalo 11 stanic  

II. Podmínečně prioritní stanice k řešení (z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru), 

u kterých je nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města nebo 

prioritně vyjasnit (případně i realizovat) klíčové investice - zejména infrastrukturní 

a developerské - do této skupiny se dostalo 14 stanic  

Podrobnější závěry a doporučení k 11 prioritním a 14 podmínečně prioritním stanicím 

k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru obsahují následující informace:  

- ve kterých kritériích provedeného hodnocení měly tyto stanice hledané vlastnosti  

- ve kterých kritériích stanice svými vlastnostmi vynikaly  

- podmiňující rozhodnutí města nebo klíčové investice omezující rozsah řešení (což se 

logicky týká především 14 podmínečně prioritních stanic)  

- dílčí závěry a zajímavosti z jednotlivých 4 kol hodnocení (resp. z procesu výběru 

prioritních stanic)  

Kapitoly 1.1 až 4.1 jsou vztaženy k jednotlivým hodnotícím kritériím a byly zpracovány pro 

všech 69 analyzovaných stanic metra na základě podkladů a dílčích analýz jednotlivých 

subjektů zapojených do tvorby analýzy - Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (DP HMP), 

Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy (TSK HMP), 18 městských částí (s jejichž územím 69 analyzovaných 

stanic metra bezprostředně souvisí) a Institutu plánování a rozvoje hl. m. prahy (IPR).  

Příloha č. 1 obsahuje výběr informací z kapitol 1.1 až 4.1. Na rozdíl od těchto kapitol nejsou 

v příloze č. 1 informace strukturovány po jednotlivých hodnotících kritériích, ale po 

jednotlivých 69 analyzovaných stanicích, což umožňuje získat o každé stanici základní 

ucelené informace z procesu hodnocení (resp. z procesu výběru prioritních stanic).  

Příloha č. 2 dokládá z důvodu transparentnosti hodnocení (resp. procesu výběru prioritních 

stanic) hodnotící formuláře jednotlivých kritérií a kol tohoto procesu tak, jak je vyplnili 

jednotliví hodnotitelé ze subjektů zapojených do tvorby analýzy.  
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Podrobnější závěry a doporučení  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce strategií a politik, kancelář analýz 

a prognóz: Ing. Jiří Jaroš  

Podrobnější závěry a doporučení k prioritním a podmínečně prioritním 

stanicím k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru  

I. Prioritní stanice k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru  

Stanice  
Kritéria, ve kterých stanice: 
- svými vlastnostmi vynikala  
- měla hledané vlastnosti  

Případná podmiňující rozhodnutí 
města nebo klíčové investice 
omezující rozsah řešení  

Skalka (A)  x  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- TSK HMP (1.4)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 
 

 

Dejvická  
(A)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- MČ (1.2)  
- ROPID (1.3)  
- TSK HMP (1.4)  
Význam stanice (2.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 
 

Dostavba severozápadního kvadrantu 
Vítězného náměstí (směr ČVUT)  

Bořislavka 
(A)  

x  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  
- TSK HMP (1.4)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 
 

Kabel 110 kV Holešovice - Dejvice - 
Červený vrch  
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Stanice  
Kritéria, ve kterých stanice: 
- svými vlastnostmi vynikala  
- měla hledané vlastnosti  

Případná podmiňující rozhodnutí města 
nebo klíčové investice omezující rozsah 
řešení  

Luka (B)  Význam stanice (2.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  

 

Lužiny (B)  Význam stanice (2.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  

 

Hůrka (B)  Potřebnost řešení identifikovaná:  
- MČ (1.2)  
Význam stanice (2.1)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Rozvojový potenciál 
stanice a výhodnost pro město do něj 
investovat (3.1)) 
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- IPR (1.5)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  

 

Karlovo 
náměstí (B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  
- TSK HMP (1.4)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Rozvojový potenciál 
stanice a výhodnost pro město do něj 
investovat (3.1)) 
 

Význam stanice (2.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  

 

Českomo-
ravská (B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- MČ (1.2)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Význam stanice (2.1))  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
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Stanice  
Kritéria, ve kterých stanice: 
- svými vlastnostmi vynikala  
- měla hledané vlastnosti  

Případná podmiňující rozhodnutí města 
nebo klíčové investice omezující rozsah 
řešení  

Černý Most 
(B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- MČ (1.2)  
- IPR (1.5)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Rozvojový potenciál 
stanice a výhodnost pro město do něj 
investovat (3.1)) 
 

Význam stanice (2.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

 

Háje  
(C)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- MČ (1.2)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- ROPID (1.3)  
- TSK HMP (1.4)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

 

Ládví  
(C)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- MČ (1.2)  
- IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1) 
Význam stanice (2.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

 

 

Základní poznatky z procesu výběru prioritních stanic lze pro jednotlivé stanice nalézt 

v příloze č. 1 tohoto sešitu, pro jednotlivá kritéria pak v rámci příslušné kapitoly analýzy.  
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II. Podmínečně prioritní stanice k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru  

Stanice  
Kritéria, ve kterých stanice: 
- svými vlastnostmi vynikala  
- měla hledané vlastnosti  

Podmiňující rozhodnutí města nebo 
klíčové investice  

Můstek (A)  Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
Význam stanice (2.1)  
 

Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Nová tramvajová trať Vinohradská - 
Václavské náměstí  

Smíchovské 
nádraží  
(B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- MČ (1.2)  
- ROPID (1.3)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná TSK HMP 
(1.4)  
 

Celková urbanistická koncepce území  
Rozhodnutí o výstavbě a využití 
železničních ploch  
Přestavba nádraží Smíchov – realizace 
zástavby ve vymezeném území je 
podmíněna ve vztahu k železniční 
stavbě „Nové spojení II“  
Potřeba stabilizace celkového 
výhledového řešení železnice  

Anděl  
(B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná DP HMP 
(1.1)  
 

Celková urbanistická koncepce území  
Dopravní řešení území Na Knížecí  
Rozhodnutí o výstavbě a využití 
železničních ploch  
Přestavba nádraží Smíchov – realizace 
zástavby ve vymezeném území je 
podmíněna ve vztahu k železniční 
stavbě „Nové spojení II“  

Náměstí 
Republiky  
(B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- TSK HMP (1.4)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná MČ (1.2)  
 

Stabilizace řešení zástavby podél ulice 
Na Florenci  

Florenc (B)  Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  
- IPR (1.5)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Význam stanice (2.1))  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 
 

Celková studie území  
Umístění a výstavba budovy MHMP nad 
vestibulem metra  
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Stanice  
Kritéria, ve kterých stanice: 
- svými vlastnostmi vynikala  
- měla hledané vlastnosti  

Podmiňující rozhodnutí města nebo klíčové 
investice  

Palmovka 
(B)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- ROPID (1.3)  
- IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Význam stanice (2.1))  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  

Celková studie území  
Výstavba domu nad vestibulem metra 
(Palmovka ONE, Radnice…)  
Dopravní řešení území - umístění 
a výstavba krátkého tunelu "Pobřežní 
IV" (ano-ne?), napojení Libeňského 
mostu  

Opatov (C)  Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- ROPID (1.3)  
- IPR (1.5)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Význam stanice (2.1))  

Koncepce a regulace navazujícího území  
Výstavba domu nad vestibulem metra  
Příprava zadání RP  
Nová Východní tramvajová tangenta  
Záměr „Centrum Nový Opatov“ 
navazující na stanici metra  
P+R  

Kačerov  
(C)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- MČ (1.2)  
- ROPID (1.3)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  

Stabilizace výhledové podoby terminálu  
Propojení se železnicí  

Budějovická 
(C)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
 

Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  

Možnost a způsob úprav v navazujícím 
území  
Výstavba domu nad stanicí metra  
Úprava nákupní zóny v prostoru pasáží - 
fáze studie  
v omezené míře také:  
Nová tramvajová trať  
 

Pankrác (C)  x  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - 
Depo Písnice  
v omezené míře také:  
Nová tramvajová trať  
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Stanice  
Kritéria, ve kterých stanice: 
- svými vlastnostmi vynikala  
- měla hledané vlastnosti  

Podmiňující rozhodnutí města nebo klíčové 
investice  

Pražského 
povstání (C)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  

Výstavba domu nad stanicí metra  
v omezené míře také:  
Rekonstrukce tramvajové trati  
Revitalizace náměstí Hrdinů  
Humanizace magistrály  

I. P. 
Pavlova (C)  

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- TSK HMP (1.4)  
Význam stanice (2.1)  
 

(2 bonusy byly odebrány nesplněním 
podmínek kritéria Význam stanice (2.1))  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  

Humanizace magistrály  
Revitalizace náměstí I. P. Pavlova  
Rekonstrukce ulice Ječná  

Hlavní 
nádraží (C)  

Význam stanice (2.1)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  
- TSK HMP (1.4)  

Humanizace magistrály  
Revitalizace parku Vrchlického sady  
Nová tramvajová trať Vinohradská - 
Václavské náměstí - Hlavní nádraží  
Nová podzemní železniční stanice Nové 
spojení II  
Záměr SŽDC propojení nádraží s Prahou 
2 a Prahou 3  

Florenc (C)  Potřebnost řešení identifikovaná:  
- DP HMP (1.1)  
- IPR (1.5)  
Význam stanice (2.1)  
Časová náročnost přípravy a klíčové 
časové vazby (4.1)  
 

Potřebnost řešení identifikovaná:  
- ROPID (1.3)  
- TSK HMP (1.4)  
Rozvojový potenciál stanice a výhodnost 
pro město do něj investovat (3.1)  

Celková studie území  
Umístění a výstavba budovy MHMP nad 
vestibulem metra - nutná koordinace 
s izolací stropní desky  

 

Základní poznatky z procesu výběru prioritních stanic lze pro jednotlivé stanice nalézt 

v příloze č. 1 tohoto sešitu, pro jednotlivá kritéria pak v rámci příslušné kapitoly analýzy.  
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Výsledky hodnocení jednotlivými garanty kritérií jsou patrné z formulářů, které vyplnili. 

Vyplněné formuláře jsou předmětem přílohy č. 2 tohoto sešitu. Zároveň jsou tam zařazeny 

také přehledné tabulky výsledků jednotlivých kol procesu výběru prioritních stanic. 

V následujících částech dokumentu je provedeno shrnutí těchto výsledků.  

 

Dílčí závěry 1. kola procesu výběru prioritních stanic  

1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra  

Počet stanic postupujících do 2. kola:  
Z toho:  

63  

   počet stanic s 4 přidělenými bonusy:    1  

   počet stanic s 3 přidělenými bonusy:    5  

   počet stanic s 2 přidělenými bonusy:    8  

   počet stanic s 1 přiděleným bonusem:  22  

   počet stanic bez přiděleného bonusu:  27  

Počet vyřazených stanic:    6  
 

Výsledky 1. kola procesu výběru prioritních stanic ukazují, že celkově hodnotitelé 

identifikovali téměř u všech stanic nějaký problém k řešení. Je to dáno také poměrně širokou 

škálou sledovaných problémů. Zjištění problémů v takovéto šíři přispělo ke splnění prvního účelu 

zpracování Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra – a to k přehlednému shrnutí 

důležitých dat a zpracování popisu stavu stanic metra. Pro druhý účel zpracování analýzy - 

návrh 10 prioritních stanic k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru - se ukázalo jako 

velmi užitečné přidělování bonusů stanicím, které v určitém hledisku hodnocení vynikají. 

Stanice postupující do 2. kola se tímto způsobem podařilo poměrně dobře rozvrstvit podle 

počtu bonusů, které od hodnotitelů obdržely.  

Celkem hodnotitelé přidělili 57 bonusů - jednotliví hodnotitelé měli stanoveno, že mohou 

přidělit max. 10 bonusů. Výjimkou bylo kritérium 1.2, kde na základě dopisů MČ bylo 

přiděleno 16 bonusů. Druhá výjimka vyplynula v průběhu hodnocení kritéria 1.5, kde 

z důvodu stejného hodnocení stavu veřejného prostoru v bezprostředním okolí stanic 

Florenc B i Florenc C muselo být přiděleno 11 bonusů.  

Do 2. kola se 4 bonusy postoupila jedna stanice - Dejvická, což ukazuje na výraznou shodu 

hodnotitelů vnímání velké potřebnosti řešení veřejného prostoru u této stanice.  

Totéž lze napsat i v případě 5 stanic postupujících do 2. kola se 3 bonusy:  

Smíchovské nádraží (B), Palmovka (B), Černý Most (B), Opatov (C), Kačerov (C)  

Do 2. kola nepostoupilo následujících 6 stanic:  

Křižíkova (B), Rajská zahrada (B), Chodov (C), Střížkov (C), Prosek (C), Olbrachtova (D),  

přičemž v případě stanice Křižíkova je třeba připomenout poznámku, že významné investice 

v rámci placeného prostoru metra lze realizovat i u neprioritní stanice.  
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Kritérium 1.1: Potřebnost identifikovaná Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.  

Hodnotitel:  DP HMP jednotka Dopravní cesta Metro  

Počet vybraných stanic:  24  

Z toho 
   počet prioritních stanic (přidělen bonus):  

 
10  

Počet nevybraných stanic:  45  

Hlediska hodnocení:  

1.1.A - Připravovaná nebo uvažovaná developerská revitalizace nadzemních objektů stanice a jejího 

okolí  (na základě pasportů stanic metra DP HMP 10/2015)  

1.1.B - Plánované významné investiční akce DP HMP s významným přesahem mimo placený prostor 

metra (na základě pasportů stanic metra DP HMP 10/2015)  

1.1.BONUS1 - DP HMP označil stanici jako prioritní  

Kritérium 1.2: Potřebnost identifikovaná dotčenými městskými částmi  

Hodnotitel:  IPR-SSP-KAP - na základě dopisů MČ  

Počet vybraných stanic:  24  

Z toho 
   počet prioritních stanic (přidělen bonus):  

 
16  

Počet nevybraných stanic:  45  

Hlediska hodnocení:  

1.2.A - MČ ve svém vyjádření zmínila/y potřebnost opatření ve vztahu ke stanici  

1.2.BONUS2 - MČ ve svém vyjádření vybrala stanici jako prioritní z více stanic  

Kritérium 1.3: Potřebnost identifikovaná Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy  

Hodnotitel:  ROPID  

Počet vybraných stanic:  32  

Z toho 
   počet prioritních stanic (přidělen bonus):  

 
10  

Počet nevybraných stanic:  37  

Hlediska hodnocení:  

1.3.A - Nevyhovující stav přestupních vazeb Pražské integrované dopravy  

1.3.BONUS3 -  ROPID označil stanici jako prioritní  

Kritérium 1.4: Potřebnost identifikovaná Technickou správou komunikací hl. m. Prahy  

Hodnotitel:  TSK HMP  

Počet vybraných stanic:  39  

Z toho 
   počet prioritních stanic (přidělen bonus):  

 
10  

Počet nevybraných stanic:  30  

Hlediska hodnocení:  

1.4.A - Připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice týkající se komunikací 

a chodníků  
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1.4.B - Významný výskyt nehod chodců v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů ze stanice  

1.4.BONUS4 - TSK HMP označila stanici jako prioritní  

Kritérium 1.5: Potřebnost identifikovaná IPR Praha - Kanceláří veřejného prostoru  

Hodnotitel:  IPR-SDM 

Počet vybraných stanic:  25  

Z toho 
   počet prioritních stanic (přidělen bonus):  

 
11  

Počet nevybraných stanic:  44  

Hlediska hodnocení:  

1.5.A - Nevyhovující stav veřejného prostoru v bezprostředním okolí vestibulu (zásadní nedostatky 

kvality VP a jeho vybavenosti, nevyužití potenciálu pro pobyt a setkávání, četné bariéry pro 

pohyb v území)  

1.5.BONUS5 - IPR-SDM-KVP označila stanici jako prioritní  

 

Dílčí závěry 2. kola procesu výběru prioritních stanic  

2. kolo: Význam stanice  

Počet stanic postupujících do 3. kola:  
Z toho:  

30  

   počet stanic s 5 přidělenými bonusy:   1 

   počet stanic s 4 přidělenými bonusy:    1  

   počet stanic s 3 přidělenými bonusy:    6  

   počet stanic s 2 přidělenými bonusy:    6  

   počet stanic s 1 přiděleným bonusem:  11  

   počet stanic bez přiděleného bonusu:    5  

Počet vyřazených stanic:  33  

Hlediska hodnocení:  

2.1.A - Stanice je významnou bránou (vstupem) do města, nebo slouží jako výstupní a nástupní pro 

cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu v okolí stanice, zároveň patří mezi 

20 stanic s největším obratem cestujících  

2.1.B - Stanice se nachází v modernistickém městě na sídlišti, v krajním případě je okraj sídliště 

v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů ze stanice, zároveň patří mezi 30 stanic 

s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti do 10 minut od výstupů ze stanice  

2.1.BONUS1 - Stanice hodnocená "ano" podle hlediska 2.1.A, která patří dokonce mezi 10 stanic 

s největším obratem cestujících; nebo stanice hodnocená "ano" podle hlediska 2.1.B, která 

patří dokonce mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti do 

10 minut od výstupů ze stanice  

Ve 2. kole bylo přiděleno 15 bonusů na základě předem daných podmínek (největší obraty 

cestujících, nebo největší počet obyvatel v docházkové vzdálenosti do 10 minut), přičemž na 
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základě 10 z uvedených 15 bonusů posílily stanice, které měly již po 1. kole nějaký bonus. To 

znamená, že se začala rýsovat určitá shoda na prioritě některých stanic napříč hledisky hodnocení.  

Díky minimálně 2 bonusům z 1. kola nebyly v 2. kole vyřazeny 4 stanice: Florenc (B), 

Palmovka (B), Českomoravská (B), Opatov (C).  

Do 3. kola s 5 bonusy postoupila stanice Dejvická, s 4 bonusy stanice Smíchovské nádraží 

a s 3 bonusy stanice Anděl (B), Náměstí Republiky (B), Černý Most (B), Háje (C), Kačerov (C) 

a Florenc (C).  

Do 3. kola nepostoupilo 33 stanic,  

přičemž v případě 9 z těchto stanic - Želivského (A), Flora (A), Jiřího z Poděbrad (A), Muzeum 

(A), Staroměstská (A), Hradčanská (A), Jinonice (B), Můstek (B), Invalidovna (B) - je třeba 

připomenout poznámku, že významné investice v rámci placeného prostoru metra lze 

realizovat i u neprioritní stanice.  

 

Dílčí závěry 3. kola procesu výběru prioritních stanic  

3. kolo: Rozvojový potenciál stanice a výhodnost pro město do něj investovat  

Počet stanic postupujících do 4. kola:  
Z toho:  

25  

   počet stanic s 5 přidělenými bonusy:   2  

   počet stanic s 4 přidělenými bonusy:    3  

   počet stanic s 3 přidělenými bonusy:    3  

   počet stanic s 2 přidělenými bonusy:    6  

   počet stanic s 1 přiděleným bonusem:    3  

   počet stanic bez přiděleného bonusu:    8  

Počet vyřazených stanic:    5  

Hlediska hodnocení:  

3.1.A - Stanice má potenciál být využívána dalšími cestujícími  

3.1.B - Okolí stanice má potenciál nejvyššího vlivu na přidanou hodnotu u nové výstavby  

3.1.BONUS1 - Stanice hodnocená "ano" podle obou hledisek 3.1.A i 3.1.B  

Ve 3. kole bylo přiděleno 9 bonusů na základě toho, zda stanice byla hodnocená "ano" podle 

obou hledisek 3.1.A i 3.1.B, přičemž na základě všech uvedených 9 bonusů posílily stanice, 

které měly již po 2. kole nějaký bonus. To znamená, že se potvrdila určitá shoda na prioritě 

některých stanic napříč hledisky hodnocení.  

Díky minimálně 2 bonusům po 2. kole nebyly v 3. kole vyřazeny 4 stanice: Hůrka (B), Karlovo 

náměstí (B), Černý Most (B) a I. P. Pavlova (C).  

Do 4. kola s 5 bonusy postoupily stanice Dejvická, Smíchovské nádraží, s 4 bonusy stanice 

Anděl (B), Náměstí Republiky (B), Háje (C) a s 3 bonusy stanice Kačerov (C), Florenc (C) 

a Ládví (C).  
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Do 4. kola nepostoupilo pouze následujících 5 stanic:  

Petřiny (A), Vysočanská (B), Muzeum (C), Kobylisy (C) a Pankrác (D).  

 

Dílčí závěry 4. kola procesu výběru prioritních stanic  

4. kolo: Časová náročnost přípravy a klíčové časové vazby  

Šlo o rozřazovací kolo směřující k rozdělení 25 stanic, které postoupily až do tohoto kola, na 

2 skupiny:  

I. Prioritní stanice k řešení (z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru), kde je řešení 

reálné v nejbližších letech  

II. Podmínečně prioritní stanice k řešení (z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru), 

u kterých je nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města nebo 

prioritně vyjasnit (případně i realizovat) klíčové investice - zejména infrastrukturní 

a developerské  

 

Počet stanic po 4. kole:  
Z toho:  

25  

   počet stanic s 5 přidělenými bonusy:   2  

   počet stanic s 4 přidělenými bonusy:    5  

   počet stanic s 3 přidělenými bonusy:    2  

   počet stanic s 2 přidělenými bonusy:    5  

   počet stanic s 1 přiděleným bonusem:    4  

   počet stanic bez přiděleného bonusu:    7  

Hlediska hodnocení:  

4.1.A - Není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 

(případně i realizovat) klíčové investice  

4.1.BONUS1 - Dopravním podnikem hl. m. Prahy plánovaná nebo připravovaná developerská 

revitalizace na pozemcích DP HMP v optimálním horizontu nejpozději do cca 5 let  

Tj. v rámci rozřazovacího kola již nebyly z výběru 25 stanic vyřazeny žádné stanice, tj. počet 

stanic po 4. kole zůstává stejný jako po 3. kole.  

Navíc byly ve 4. kole přiděleny 4 bonusy na základě toho, zda DP HMP plánuje nebo 

připravuje developerskou revitalizaci stanice na pozemcích DP HMP v optimálním horizontu 

nejpozději do cca 5 let, přičemž na základě 3 z uvedených 4 bonusů posílily stanice, které 

měly již po 3. kole nějaký bonus. To znamená, že se i v tomto kole potvrdila určitá shoda na 

prioritě některých stanic napříč hledisky hodnocení.  
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1.1 Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic 

metra - identifikovaná Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.  
Připravovaná nebo uvažovaná developerská revitalizace nadzemních objektů 

stanice a jejího okolí  

Plánované významné investiční akce DP HMP  

Zpracovali: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce strategií a politik, kancelář 

analýz a prognóz: Ing. Jiří Jaroš, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., jednotka Dopravní 

cesta Metro, Ing. Marek Kopřiva, na základě pasportů stanic metra  

Pro jakékoliv úvahy o zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra je velmi podstatná 

znalost-záměrů provozovatele systému metra a zároveň vlastníka řady pozemků u stanic 

metra - Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (dále jen DP HMP). Proto byl DP HMP 

důležitým spolupracujícím partnerem při zpracování této analýzy stanic metra i při procesu 

výběru prioritních stanic k řešení veřejného prostoru u nich.  

Jako velmi užitečný podklad se v tomto směru ukázaly aktualizované pasporty stanic metra, 

které DP HMP zpracoval v září/říjnu 2015, a které poskytují základní informace o stavu stanic 

i o záměrech DP HMP pro nápravu některých současných problémů a také o připravované 

nebo uvažované developerské revitalizaci nadzemních objektů stanice a jejího okolí.  

Stanice jsme na základě pasportů stanic pro účel analýzy a výběru prioritních stanic (k řešení 

veřejného prostoru u nich) rozdělili do tří k tomuto účelu důležitých skupin:  

1. Stanice, kde jsou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. připravované nebo uvažované 

developerské revitalizace nadzemních objektů stanice a jejího okolí (v pasportech 

DP HMP jsou odlišené písmenem R u názvů souborů), přičemž zvláštní důležitou 

podskupinou 1a. jsou stanice považované z pohledu DP HMP za prioritní  

2. Stanice, kde jsou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. plánované významné 

investiční akce, přičemž zvláštní důležitou podskupinou 2a. jsou stanice považované 

z pohledu DP HMP za prioritní.  

3. Ostatní stanice, kde nejsou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. připravované nebo 

uvažované developerské revitalizace ani plánované významné investiční akce  

V této souvislosti je dobré připomenout, že plánované významné investiční akce (v případě 

skupiny 2.) musejí proběhnout i v případě, že stanice není vybrána jako prioritní k řešení 

veřejného prostoru u ní, zejména pak jde-li o investiční akci řešící havarijní stav ve stanici. 

U prioritních stanic je nutné v dalších fázích přípravy usilovat o vzájemné koordinace 

investiční akce ve stanici a řešení veřejného prostoru u ní. Zároveň je zřejmé, že pro řešení 

veřejného prostoru bude nutné zajistit financování v objemu nad rámec plánované výše pro 

investiční akci ve stanici.  
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1.  
Stanice, kde jsou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. připravované nebo 

uvažované developerské revitalizace nadzemních objektů stanice a jejího 

okolí (v pasportech DP HMP jsou odlišené písmenem R u názvů souborů)  

(20 stanic)  

- Trasa A  

- (3)  Skalka, Strašnická, Jiřího z Poděbrad  

- Trasa B  

- (10)  Zličín, Nové Butovice, Jinonice, Anděl, Invalidovna, Palmovka, 

Českomoravská, Vysočanská, Kolbenova, Černý Most  

- Trasa C  

- (7)  Háje, Opatov, Roztyly, Kačerov, Florenc, Vltavská, Nádraží Holešovice  

 

1a.  Stanice považované z pohledu DP HMP za prioritní (z výše uvedených):  

(8 stanic)  

- Kačerov, Českomoravská – v jednání developerský projekt, celková revitalizace 

nadzemních objektů  

- Opatov, Černý Most – žalostný stav objektů mimo vlastnictví DP HMP, nutná 

celková rekonstrukce majitele nebo soukromý projekt  

- Vltavská, Florenc C – revitalizace navržená nejen na základě stavu 

povrchových objektů a okolí, ale i na základě potřeby přitížení stanic a omezení 

vztlaku při extrémních povodních  

- Invalidovna, Palmovka – developerská revitalizace spojená s potřebou 

revitalizace stanice v nebližších letech  

Kromě toho MČ Praha 8 intenzivně požaduje celkovou změnu architektonického řešení okolí 

stanice Ládví, ale priority DP HMP jsou orientovány na mnohem starší stanice.  

 

Stanice skupiny 1. (typu „R“) podrobněji:  

Trasa A  

Skalka | trasa A  

a) Developerská revitalizace stanice - v případě demolice povrchových objektů 

a velkoplošného zastřešení je vhodné ji posunout do dlouhodobého horizontu 10 a více let: 

Pozemky ve vlastnictví DP HMP by bylo možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, 

právo stavby) developerské společnosti k zástavbě mezi ul. Pod Strání, Na Padesátém v místě 

vestibulu stanice, výtahu, výstupů z metra, smyčky autobusů a přístřešků MHD. b) Celková 

rekonstrukce stanice.  
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Strašnická | trasa A  

Developerská revitalizace stanice v dlouhodobějším horizontu 10 a více let: Pozemek ve 

vlastnictví DP HMP, na kterém se nachází vestibul stanice, by bylo možno nabídnout 

v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské společnosti k nadstavbě. 

V případě stanice metra Strašnická se nabízí možnost kompletní demolice samotného 

vestibulu a zakomponování vstupů/výstupů z metra do nově vzniklé budovy. Tímto 

způsobem by došlo k odstranění objektů ve vlastnictví DP HMP a zároveň k celkové 

revitalizaci samotné stanice metra.  

Jiřího z Poděbrad | trasa A  

a) Celková revitalizace prostoru náměstí: Městská část Praha 3 připravuje celkovou 

revitalizaci prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad. Zvažované architektonické řešení významně 

zasahuje i do nadzemních částí výdechů vzduchotechniky a vstupů do vestibulu stanice 

metra. Akce musí být rovněž alespoň prostorově koordinována se záměrem bezbariérového 

zpřístupnění stanice. b) Celková rekonstrukce stanice: Na období 2016 až 2019 je 

v investičním plánu nárokovaná celková rekonstrukce stanice. Součástí bude výměna 

staničních pohyblivých schodů, rekonstrukce stanice, vestibulu a podchodu po stránce 

stavební, elektro, VZT, ZTI, SaZZ, pult a stanoviště PM. Součástí bude také vybudování 

bezbariérového přístupu do stanice. Bude realizována celková rekonstrukce veřejných WC 

zaměřená na modernizaci, zvýšení kulturnosti prostředí a přístupnost pro imobilní osoby.  

Trasa B  

Zličín | trasa B  

Developerská revitalizace stanice v dlouhodobějším horizontu 10 a více let: Pozemky ve 

vlastnictví DP HMP, na kterých se nachází nadzemní vestibul stanice, by bylo možno 

nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské společnosti 

k nadstavbě. Část vestibulu je na pozemku cizího vlastníka. V případě stanice metra Zličín se 

nabízí možnost kompletní demolice samotného výstupního vestibulu a zakomponování 

vstupů/výstupů z metra do nově vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění 

objektů v uliční úrovni (u autobusového terminálu) ve vlastnictví DP HMP a zároveň 

k revitalizaci samotné stanice metra. Již několik let se prodlužuje uskutečnění stavebního 

záměru TSK na výstavbu parkovacího domu v místě autobusového terminálu.  

Nové Butovice | trasa B  

Developerská revitalizace stanice v horizontu 5 až 10 let: Pozemky ve vlastnictví DP HMP, na 

kterých se nachází nadzemní vestibul stanice východ v oblasti smyčky autobusů, by bylo 

možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské 

společnosti k nadstavbě. V případě stanice metra Nové Butovice se nabízí možnost 

kompletní demolice samotného vestibulu a zakomponování vstupů/výstupů z metra do nově 

vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění objektů v uliční úrovni ve vlastnictví 

DP HMP a zároveň k celkové revitalizaci samotné stanice metra. Vestibul západ je v oblasti 

úprav celého pěšího bulváru v souvislosti se stavbou Metronom východ a je pro zástavbu 

nevhodný.  
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Jinonice | trasa B  

a) Developerská revitalizace stanice v horizontu 5 až 10 let: Pozemky ve vlastnictví DP HMP, 

na kterých se nachází nadzemní vestibul stanice, mezi ul. Radlická, V Zářezu a Puchmajerova, 

by bylo možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské 

společnosti k nadstavbě. V případě stanice metra Jinonice se nabízí možnost kompletní 

demolice samotného vestibulu a zakomponování vstupů/výstupů z metra do nově vzniklé 

budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění objektů v uliční úrovni vestibulu ve 

vlastnictví DP HMP a zároveň k celkové revitalizaci samotné stanice metra. b) Velká 

rekonstrukce stanice, zahrnující mimo jiné výměnu pohyblivých schodů, opravy dlažeb 

a obkladů, rekonstrukci osvětlení, je uvažována v roce 2020.  

Anděl | trasa B  

a) Developerská revitalizace stanice: Z hlediska využití pozemků v majetku DP HMP k nabídce 

developerům lze uvažovat pouze s pozemkem k. č. 2919/6 na kterém je v současnosti 

umístěna tržnice. Podmínkou pro případnou výstavbu na tomto pozemku je akceptování 

vyústění hlavního větrání (větrací šachta 60AN - k. č. 2919/7) případně její začlenění do 

objektu na náklady developera. Developerskou výstavbu na pozemcích v majetku DP HMP, 

na kterých je umístěno autobusový terminál, nelze z důvodu nutnosti zachování tohoto 

terminálu a jeho vazeb v plném rozsahu doporučit. b) Revitalizace obou vestibulů: Vestibul 

Na Knížecí - výměna staničních pohyblivých schodů, plánovanou na období 2016 až 2018. 

S touto výměnou bude spojena výluka vestibulu a jeho celková revitalizace včetně vstupních 

kiosků (osvětlení, podhledy, silnoproudé a slaboproudé rozvody, vzduchotechnika, stavba 

v potřebném rozsahu). Vestibul Anděl - výměna staničních pohyblivých schodů s realizací do 

roku 2017, v jejím rámci dojde k nezbytnému uzavření vestibulu, které bude využito k jeho 

revitalizaci (rekonstrukce osvětlení, stavební opravy). (V roce 2015 byl zprovozněn 

bezbariérový vstup do stanice řešený dvojicí výtahů s přestupní chodbou, který ústí na terén 

v blízkosti vestibulu Anděl u křižovatky ulic Nádražní a Bozděchova).  

Invalidovna | trasa B  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

Developerský projekt v horizontu 0 až 5 let: Společností Invalidovna centrum, a.s. by měla 

být realizována výstavba administrativního centra, přičemž dojde k demolici a následné 

výstavbě nadzemní části vestibulu stanice metra, to vše na náklady IC. Nově vybudované 

prostory budou DP HMP poskytnuty bezúplatně do trvalého užívání na základě smlouvy 

o zřízení věcného břemene. b) Výměna pohyblivých schodů a související rekonstrukce 

eskalátorového tunelu a stanice: DP HMP měl v souladu s dlouhodobou koncepcí obnovy 

v plánu na rok 2016 výměnu staničních pohyblivých schodů spojenou s rekonstrukcemi resp. 

opravami stavebních a technologických částí. Vzhledem k záměrům cizího investora 

vybudovat nad stanicí objekt, jehož součástí by byl i nový vestibul, přehodnotil DP HMP svůj 

záměr a výměna pohyblivých schodů a související rekonstrukce eskalátorového tunelu 

a stanice v úrovni nástupiště proběhne v návaznosti na vynucené uzavření stanice při 

realizaci developerského projektu (aktuální předpoklad 2018).  

Palmovka | trasa B  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

Developerská revitalizace stanice: Předmětem nájemní smlouvy je pronájem pozemků 

v blízkosti stanice metra za účelem realizace výstavby residenčního a obchodního centra. 
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Součástí tohoto projektu má být i městský dopravní terminál propojující stanici metra 

Palmovka s autobusovým nádražím, který bude vybudován současně s touto stavbou. Při 

realizaci projektu dojde k demolici některých stavebních prvků stanice metra Palmovka, 

jejich následnému nahrazení a zakomponování do stavby, která bude ve vlastnictví Akvo. 

Závazek Akvo je mj. udržovat pozemky na své vlastní náklady, provádět parkové úpravy, 

zajišťovat odvoz komunálního odpadu a pečovat o čistotu pozemků a o chodníky. b) Vestibul 

západ: V roce 2016 (?) výměna staničních pohyblivých schodů současně s osazením šikmého 

výtahu a výměnou stávajícího nákladního výtahu umožňující bezbariérový přístup do stanice, 

výměnou podchodových eskalátorů, celková rekonstrukce vestibulu a podchodu. c) Vestibul 

východ: V letech 2016 až 2017 (?) výměna staničních i podchodových pohyblivých schodů, 

celková rekonstrukce vestibulu a podchodu.  

Českomoravská | trasa B  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

a) Developerská revitalizace stanice: Záměr prodeje pozemků DP HMP, memorandum se 

závazkem smluvních stran spolupracovat při řešení realizace projektu, v jehož rámci bude mj. 

provedena výstavba nového polyfunkčního objektu, včetně související infrastruktury 

a renovace a/nebo demolice stávajících objektů, včetně objektů ve vlastnictví DP HMP. 

b) Investiční opatření ve stanici: V roce 2019 by měla být realizována výměna staničních 

pohyblivých schodů. V rámci souvisejícího uzavření stanice jsou plánovány nezbytné opravy 

stavebních a technických částí stanice.  

Vysočanská | trasa B  

Developerská revitalizace stanice: Záměr prodeje pozemků DP HMP, memorandum se 

závazkem smluvních stran spolupracovat při řešení realizace projektu, v jehož rámci bude mj. 

provedena výstavba nového polyfunkčního objektu, včetně související infrastruktury a 

renovace a/nebo demolice stávajících objektů, včetně objektů ve vlastnictví DP HMP.  

Kolbenova | trasa B  

Developerská revitalizace stanice v dlouhodobějším horizontu 10 a více let: Pozemek ve 

vlastnictví DP HMP, na kterém se nachází nadzemní vestibul stanice u ulice Kolbenova, by 

bylo možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské 

společnosti k nadstavbě. V případě stanice metra Kolbenova se nabízí možnost nadstavby 

nad samotným vestibulem a zakomponování vstupů/výstupů z metra do nově vzniklé 

budovy. Tímto způsobem by došlo k celkové revitalizaci samotné stanice metra.  

Černý Most | trasa B  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

Developerská revitalizace stanice: Původně uvažovaná developerská výstavba nad 

vestibulem stanice nebude realizována (bylo odstoupeno od Memoranda). Okolí stanice 

a autobusový terminál včetně mostních konstrukcí lávek není v majetku DP HMP a jeho 

neutěšený stav je nezbytné přednostně řešit. Nabízí se buď celková oprava majitelem 

pozemků a správcem (MHMP), nebo lze doporučit toto zájmové území mimo majetek 

DP HMP developerům pro realizaci projektu, který by přímo navazoval na stanici metra. 

Podmínkou takového projektu by bylo zachování autobusového terminálu včetně 

příjezdových komunikací a přístupu ke stanici.  
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Trasa C  

Háje | trasa C  

Developerská revitalizace stanice: Na základě aktuálního technického stavu objektů DP HMP 

z hlediska revitalizace stanice upřednostňuje před původně uvažovanou developerskou 

výstavbou v lokalitě východního vestibulu (DP HMP odstoupil od rámcové smlouvy pro 

záměr vystavět nové obchodně administrativní a městské centrum) případně nabídnout 

developerům k revitalizaci západní vestibul jak na pozemcích DP HMP (k. č. 1228 a 1233), tak 

případně na sousedních pozemcích v majetku HMP.  

Opatov | trasa C  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

a) K realizaci (2014 až 2017) je připravena rozsáhlá rekonstrukce stanice s celkovými náklady 

216 mil. Kč, která se významně dotkne i vizuálního vzhledu stanice ať už jde o osvětlení, 

podhledy, stanoviště přepravního manipulanta. Ve stanici také bude vybudován 

bezbariérový vstup. Rekonstrukce stanice však nezasáhne do objektů obchodní vybavenosti 

a pasáže, protože nejsou v majetku DP HMP. Rekonstrukce neřeší ani obnovení veřejných 

WC, které jsou provizorně nahrazeny mobilní buňkou. b) Pro revitalizaci okolí stanice by do 

úvahy připadala např. celková rekonstrukce obchodní pasáže za pomocí soukromého 

investora, nebo odkup stávajících obchodních jednotek, jejich demolice a celková změna 

pojetí veřejných prostor pod mostem přes ulici Chilská.  

Roztyly | trasa C  

a) Developerská revitalizace stanice v horizontu 5 až 10 let: Pozemky ve vlastnictví DP HMP, 

na kterých se nachází nadzemní vestibul stanice, by bylo možno nabídnout v otevřené 

veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské společnosti k nadstavbě u smyčky 

autobusů v místě vestibulu stanice metra. V případě stanice metra Roztyly se nabízí možnost 

kompletní demolice povrchových objektů vestibulu a zakomponování vstupů/výstupů 

z metra a zastávek autobusů do nově vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění 

objektů v uliční úrovni (u autobusového terminálu ve vlastnictví DP HMP a zároveň 

k revitalizaci okolí a samotné stanice metra. b) Bezbariérové zpřístupnění stanice do roku 

2016.  

Kačerov | trasa C  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

a) Developerská revitalizace stanice v horizontu 0 až 5 let: Byla uzavřena smluvní 

dokumentace - memorandum o podmínkách vzájemné spolupráce a smlouva o vyslovení 

souhlasu s provedením stavby s f. CRESCON a.s. na zástavbu vestibulu stanice metra 

u terminálu autobusů. Dále také pozemky ve vlastnictví DP HMP, na kterých se nachází 

technické objekty stanice, manipulační plocha a příjezdová komunikace z ul. Budějovická by 

bylo možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské 

společnosti k nadstavbě (v případě, že nedojde k odprodeji těchto pozemků investorovi 

provádějícímu zástavbu stanice metra mezi ul. Michelská a Budějovická u terminálu 

autobusů). V případě prostoru metra Kačerov u technických objektů metra se nabízí možnost 

kompletní demolice technických objektů metra a zakomponování těchto objektů do nově 

vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění objektů v uliční úrovni technických 
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objektů metra ve vlastnictví DP HMP. b) Celková rekonstrukce technického zázemí stanice, 

nástupiště a ostatních veřejných prostor.  

Florenc | trasa C  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

a) Developerská revitalizace stanice v horizontu 5 až 10 let: Pozemky ve vlastnictví DP HMP, 

na kterých se nachází nadzemní vestibul stanice, mezi ul. Sokolovská, Ke Štvanici a Za 

Poříčskou branou (vestibul Těšnov), by bylo možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži 

(prodej, právo stavby) developerské společnosti k nadstavbě. V případě stanice metra 

Florenc se nabízí možnost kompletní demolice samotného vestibulu a zakomponování 

vstupů/výstupů z metra do nově vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění 

objektů v uliční úrovni vestibulu ve vlastnictví DP HMP a zároveň k celkové revitalizaci 

samotné stanice metra. V případě vestibulu Florenc (jižního vestibulu stanice) je vzhledem ke 

zcela nevyhovujícímu stavu izolací a konstrukčních prvků stropu vestibulu a navazujícího 

podchodu pod křižovatkou Křižíkova x Ke Štvanici zařazena do investičního plánu obnova 

izolací stropu a jeho oprava, která zasahuje spojovací chodbou až k severnímu vestibulu 

stanice (Těšnov). Je zvažována celková rekonstrukce vestibulu v návaznosti na výstavbu nové 

budovy MHMP.  

Vltavská | trasa C  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

Developerská revitalizace stanice v dlouhodobějším horizontu 10 a více let: Pozemek ve 

vlastnictví DP HMP, na kterém se nachází nadzemní vestibul stanice, by bylo možno 

nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo stavby) developerské společnosti 

k nadstavbě. V případě stanice metra Vltavská se nabízí možnost demolice části vstupního 

objektu metra (uliční úroveň) a zakomponování vstupů/výstupů z metra do nově vzniklé 

budovy. Za veřejným vstupem do stanice v úrovni terénu pokračují objekty OSM, jejichž 

rušení by bylo velmi složité, projekt nového objektu musí být řešen v součinnosti 

s projektanty OSM, musí respektovat podmínky OSM (komora dodatečného vstupu a další 

technologie). Tímto způsobem by došlo k odstranění části objektů v uliční úrovni ve 

vlastnictví DP HMP a zároveň k částečné revitalizaci samotné stanice metra.  

Nádraží Holešovice | trasa C  

Developerská revitalizace stanice v dlouhodobějším horizontu 10 a více let: Pozemek ve 

vlastnictví DP HMP by bylo možno nabídnout v otevřené veřejné soutěži (prodej, právo 

stavby) developerské společnosti k zástavbě od ul. Vrbenského k nádraží ČD v místě 

severního vestibulu stanice, mezi ul.Plynární a Vrbenského, terminálu autobusů a přístřešků 

MHD, mezi ul. Plynární, Jablonského, Železničářů v místě větracího objektu a sl. výstupu. 

V případě stanice metra Nádraží Holešovice se nabízí možnost kompletní demolice 

povrchových objektů a zakomponování vstupů/výstupů z metra a zastávek BUS do nově 

vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo k odstranění nevyhovujících objektů ve vlastnictví 

DP HMP a zároveň k celkové revitalizaci nevzhledného okolí stanice metra.  
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2.  
Stanice, kde jsou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. plánované významné 

investiční akce  

(15 stanic)  

- Trasa A  

- (7)  Želivského, Flora, Muzeum, Můstek, Staroměstská, Hradčanská, Dejvická  

- Trasa B  

- (5)  Karlovo náměstí, Můstek, Náměstí Republiky, Florenc, Křižíkova  

- Trasa C  

- (3)  Budějovická, Pankrác, I. P. Pavlova  

 

2a.  Stanice považované z pohledu DP HMP za prioritní (z výše uvedených):  

(2 stanice)  

- Dejvická, Náměstí Republiky – jde o aktuální významné investiční akce  

 

 

Stanice skupiny 2. podrobněji:  

Trasa A  

Želivského | trasa A  

Celková rekonstrukce stanice - v roce 2017 by měla být zahájena projektová příprava a v roce 

2018 realizována v souvislosti s výměnou staničních pohyblivých schodů celková 

rekonstrukce stanice v hodnotě 290,5 mil. Kč. Součástí bude mimo jiné rekonstrukce izolací 

stanice, podhledů, osvětlení, dlažeb, pevných schodišť. Součástí bude i revitalizace vizuálního 

vzhledu vestibulu.  

Flora | trasa A  

Celková rekonstrukce stanice - v roce 2016 by měla být zahájena projektová příprava a v roce 

2017 realizována celková rekonstrukce stanice v hodnotě 270 mil. Kč. Součástí bude 

především výměna pohyblivých schodů, ale také revitalizace vizuálního vzhledu (podhledy, 

dlažby, obklady, malby, osvětlení).  

Muzeum | trasa A  

Rekonstrukce ve stanici - ve stanici proběhne rekonstrukce nástupiště, která mimo oprav 

a rekonstrukcí stavební části a technologií zahrnuje i opravu resp. rekonstrukci podhledů, 

obkladů, dlažeb, osvětlení, a to včetně prostor přímého výstupu z nástupiště trasy A do 

vestibulu.  
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Můstek | trasa A  

a) Vestibul Můstek - v současné době probíhá výstavba bezbariérového zpřístupnění stanic 

Můstek B a A, které bude řešeno výtahem z nástupiště trasy B do přestupní chodby A/B, 

výtahem spojujícím přestupní chodbu s nástupištěm trasy A a spojovací chodbou nad 

nástupištěm a dále výtahem ze spojovací chodby na povrch v dolní části Václavského 

náměstí. V roce 2018 je plánována výměna pohyblivých schodů spojená s uzavřením vstupu 

do stanice. Zásahy do prostoru podchodu a vestibulu v tuto chvíli nejsou uvažovány. 

b) Vestibul Václavské náměstí - v roce 2019 je plánována výměna pohyblivých schodů 

spojená s uzavřením vstupu do stanice. Součástí bude i revitalizace vizuálního vzhledu 

vestibulu.  

Staroměstská | trasa A  

V roce 2023 je plánována výměna pohyblivých schodů spojená s uzavřením stanice. Rozsah 

prací včetně případné revitalizace vestibulu dosud nebyl určen.  

Hradčanská | trasa A  

V roce 2021 je plánována výměna staničních pohyblivých schodů spojená s uzavřením 

stanice. Součástí má být mimo jiné i rekonstrukce pevných schodišť, tedy i jejich obkladů.  

Dejvická | trasa A  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

Rekonstrukce ve stanici - na dokončení rekonstrukce stropní desky bezprostředně naváže 

kompletní rekonstrukce osvětlení a podhledů ve veřejných prostorách stanice včetně 

vestibulů.  

Trasa B  

Karlovo náměstí | trasa B  

Připravuje se realizace bezbariérového zpřístupnění stanice. a) Ve vestibulu Resslova by 

v roce 2015 měla být zahájena výměna staničních pohyblivých schodů spojená a na ní 

navazující rekonstrukce resp. opravy obkladů, dlažeb, podhledů, osvětlení, stavebních částí, 

elektrických rozvodů a technologií. b) Ve vestibulu Palackého náměstí je na rok 2018 

plánována výměna pohyblivých schodů spojená s výlukou vestibulu. V rámci toho budou 

provedeny rekonstrukce resp. opravy osvětlení, podhledů, dlažeb a obkladů.  

Můstek | trasa B  

V současné době probíhá výstavba bezbariérového zpřístupnění stanic Můstek B a A, které 

bude řešeno výtahem z nástupiště trasy B do přestupní chodby A/B, výtahem spojujícím 

přestupní chodbu s nástupištěm trasy A a spojovací chodbou nad nástupištěm a dále 

výtahem ze spojovací chodby na povrch v dolní části Václavského náměstí. Na rok 2017 je 

plánována výměna staničních pohyblivých schodů spojená s uzavřením přímého vstupu do 

stanice. V rámci této výměny proběhne mimo jiné i rekonstrukce resp. oprava dlažeb, 

obkladů, podhledů a osvětlení. Vlastník objektu na rohu ulic 28. října a Perlové nesouhlasil 

s umístěním výstupu z metra v jeho objektu. Po posouzení přepravních proudů bylo 

rozhodnuto, že tento výstup bude zrušen. Potřebné práce jsou zařazeny do investičního 

plánu.  
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Náměstí Republiky | trasa B  [BONUS = stanice je pro DP HMP prioritní k řešení]  

a) Vestibul Kotva: V roce 2015 by měla proběhnout projektová příprava a v následujícím roce 

realizace výměny staničních pohyblivých schodů spojená s uzavřením vestibulu. V rámci této 

výměny proběhne i rozsáhlá rekonstrukce vestibulu stanice zahrnující mimo jiné nové 

podhledy a osvětlení, opravy dlažeb a obkladů atd. b) Vestibul Masarykovo nádraží: Na rok 

2019 je plánována výměna tří ramen staničních pohyblivých schodů spojená s uzavřením 

vstupu do stanice. V jejím rámci proběhne mimo jiné i rekonstrukce podhledů a osvětlení ve 

zbývající části vestibulu.  

Florenc | trasa B  

V roce 2018 je plánována výměna staničních pohyblivých schodů a v roce 2019 pohyblivých 

schodů předstupu B/C. V rámci těchto prací proběhnou rekonstrukce obkladů, dlažeb, 

podhledů a osvětlení v souvisejících prostorech.  

Křižíkova | trasa B  

V roce 2017 by měla být realizována výměna staničních pohyblivých schodů. V rámci této 

akce proběhne rekonstrukce střešního pláště objektu vestibulu.  

Trasa C  

Budějovická | trasa C  

Vestibul jih: Na období 2017 je plánována výměna pohyblivých schodů spojená s uzavřením 

vestibulu, součástí bude i rekonstrukce podhledů.  

Pankrác | trasa C  

Rekonstrukce stanice plánována v koordinaci s výstavbou trasy I.D zahrnující mimo jiné 

osvětlení, podhledy, dlažby, obklady, eskalátory vč. úpravy prostorového uspořádání, pevná 

schodiště, nátěry vstupních kiosků a opravu jejich zasklení, střešní plášť.  

I. P. Pavlova | trasa C  

Celková rekonstrukce stanice je plánována na rok 2020, kdy kromě výměny pohyblivých 

schodů a rekonstrukce řady technických zařízení proběhne mimo jiné i oprava podhledů, 

obkladů a dlažeb. Bude realizována celková rekonstrukce veřejných WC zaměřená na zvýšení 

kulturnosti prostředí a především přístupnost pro imobilní osoby. (Nově bylo v roce 2015 

zprovozněno bezbariérové zpřístupnění stanice ve formě dvou navazujících výtahů z úrovně 

nástupiště do ulice Legerova v blízkosti křižovatky z ulicí Rumunskou).  
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3.  
Ostatní stanice, kde nejsou Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. 

připravované nebo uvažované developerské revitalizace ani plánované 

významné investiční akce  

(26 stanic)  

- Trasa A  

- (7)  Depo Hostivař, Náměstí Míru, Malostranská, Bořislavka, Nádraží Veleslavín, 

Petřiny, Nemocnice Motol  

- Trasa B  

- (9)  Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Radlická*), Smíchovské nádraží, Národní třída, 

Hloubětín, Rajská zahrada  

- Trasa C  

- (10)  Chodov, Pražského povstání, Vyšehrad, Muzeum, Hlavní nádraží, Kobylisy, Ládví, 

Střížkov, Prosek, Letňany  

*) Byla zahájena jednání se zástupci ČSOB o možnostech zřízení nového jižního vstupu do vestibulu 

stanice metra Radlická.  
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1.2 Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic 

metra - identifikovaná dotčenými městskými částmi ve svém 

vyjádření  
Vyjádření dotčených městských částí k prioritizaci stanic metra k řešení veřejného 

prostoru  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce strategií a politik, kancelář analýz 

a prognóz: Ing. Jiří Jaroš - na základě vyjádření městských částí  

Stanice metra jsou významnými místy pohybu lidí a na jejich dobrém fungování a příjemném 

vzhledu mají proto logicky zájem také příslušné městské části. Proto bylo všech 18 dotčených 

městských částí osloveno dopisem, ve kterém byly požádány o vyjádření, zda konkrétní 

stanice metra bezprostředně související s jejich územím by rádi chtěli či nechtěli prioritně 

řešit z hlediska veřejného prostoru v jejich bezprostředním okolí. Zároveň dopisy obsahovaly 

informaci, že s přihlédnutím k Programovému prohlášení Rady hl. m. Prahy bude při výběru 

prioritních stanic k řešení kladen důraz na stanice „v modernistickém městě na sídlištích“, ale 

mohou být vybrány i některé jiné stanice.  

Odpovědi všech 18 dotčených městských částí byly přehledně zpracovány do tabulky níže.  

Z tabulky je patrné, že ne každá městská část dospěla k požadovanému stanovení priorit. Na 

druhou stranu většina městských částí se ve svém vyjádření pokusila uvést, jaké problémy by 

u jimi zmíněných stanic metra rádi řešili. Toto jsme se snažili v zestručněné podobě přenést 

do sloupce „Poznámky“ tabulky.  

Za pozitivní lze považovat, že jednoznačné zúžení z více stanic metra na jedinou prioritu – 

a ještě navíc šlo o stanici na sídlišti - provedly městské části Praha 8 (z 7 stanic vybrala Ládví), 

Praha 11 (z 4 stanic vybrala Háje) a Praha 13 (z 4 stanic vybrala stanici Hůrka). Stejně 

jednoznačnou prioritizaci navrhla městská část Praha 5 z 5 stanic metra s tím rozdílem, že 

prioritní stanice Smíchovské nádraží není na sídlišti.  

Prioritizaci zúžením na více než jednu prioritní stanici metra provedly městské části Praha 4 

(z 10 stanic vybrala 4), Praha 6 (z 6 stanic vybrala 3, z toho jednu s největší prioritou – stanici 

Dejvická), Praha 9 (z 6 stanic vybrala 3) a Praha 14 (z 3 stanic vybrala 2).  

Všechny městské části, s jejichž územím bezprostředně souvisí pouze jedna stanice metra, považují 

tuto stanici za prioritní k řešení. Jde o městské části Praha-Kunratice (a stanici Depo Písnice), Praha-

Zličín (a stanici Zličín), Praha 18 (a stanici Letňany) a Praha 20 (a stanici Černý Most).  

Městské části Praha 7 a Praha-Libuš označili všechny s jejich územím bezprostředně 

související stanice metra za prioritní, aniž by provedly jednoznačnou prioritizaci.  

Městské části Praha 1, Praha 2 a Praha 10 uvedly problémy jednotlivých stanic metra 

souvisejících bezprostředně s jejich územím, ale jejich prioritizací se vůbec nezabývaly. Pouze 

stanici Náměstí Republiky lze z dikce vyjádření Prahy 1 chápat jako prioritní – zejména výstup 

směr Masarykovo nádraží.  
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Městská část Praha 3 považuje za svou prioritu týkající se stanic metra dosažení budoucího 

vedení trasy D do prostoru Žižkova, což vybočuje z rámce této analýzy.  

Vyhodnocení odpovědí městských částí  

Městské části  
Stanice  

Trasa  Odpověď 
- priority  

Poznámky  

PRAHA 1   NEUVEDENY   

Můstek A   b. zábradlí schodišť na terén; c. bezbariérový přístup (ve 
výstavbě) 

Staroměstská A   b. úprava středu Palachova nám., zábradlí schodišť na terén; c. 
bezbariérový přístup 

Malostranská A   c. bezbariérový přístup 

Národní třída B     

Můstek B   b. zábradlí schodišť na terén, 6. 11. ještě poslali námět na MOK 
Jungmanovo nám.; c. bezbariérový přístup (ve výstavbě) 

Náměstí Republiky B lze chápat 
jako prioritní 

a. územní studie (směr Masarykovo nádr.); b. zachovat stříšky 
výstupů (směr Masarykovo nádr.), zábradlí schodišť na terén; 
c. bezbariérový přístup (zejména směr Masarykovo nádr.); 
d. probíhá směna pozemků (směr Masarykovo nádr.); 
f. výstup z metra k vlakům až do nádražní haly (směr Masarykovo 
nádr.) 

Muzeum C   b. úprava veřejných prostranství u výstupu (v návaznosti na 
humanizaci SJM), zábradlí schodišť na terén 

Muzeum A   b. úprava veřejných prostranství u výstupu (v návaznosti na 
humanizaci SJM), zábradlí schodišť na terén 

Hlavní nádraží C     

PRAHA 2   NEUVEDENY navíc: Muzeum - b. bezbariérový přechod přes Legerovu ulici 
k výtahu 

Náměstí Míru A   c. bezbariérový přístup (alespoň z náměstí do vestibulu) 

Karlovo náměstí B   c. bezbariérový přístup a WC 

I. P. Pavlova C   b. úprava veřejných prostranství a pěších tras u nově 
realizovaného bezbariérového výstupu 

Hlavní nádraží C     

Jiřího z Poděbrad A     

PRAHA 3   NEUVEDENY nejde jim o stávající stanice, ale o budoucí vedení trasy D na 
Žižkov 

Želivského A     

Flora A     

Jiřího z Poděbrad A     

PRAHA 4   PRIORITIZACE navíc: Písnice (či asi spíše Depo Písnice) zejména kvůli 
f. kapacitnímu P+R 

Vyšehrad C priorita b. úpravy veřejných prostranství  (výhledy);c. bezbariérová 
prostupnost; e. doplnění služeb 

Pražského povstání C     

Pankrác C     

Budějovická C     

Kačerov C priorita a. územní studie, vč. b. úprav veřejných prostranství a vestibulů, 
c. bezbariérového přístupu, f. zlepšení přestupů 

Pankrác D   a. územní studie 
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Městské části  
Stanice  

Trasa  Odpověď 
- priority  

Poznámky  

Olbrachtova D   a. územní studie 

Nádraží Krč D priorita a. územní studie; b. nový městský prostor; c. bezbariérové 
přístupy s úpravami vestibulů; f. přestupní vazby, ale nechtějí P+R 

Nemocnice Krč D priorita a. územní studie; b. nový městský prostor; c. bezbariérové 
přístupy 

Nové Dvory D   a. územní studie 

PRAHA - KUNRATICE       

Depo Písnice D priorita v rámci vyjádření k I.D: b. chodník, cyklostezka, zeleň (u chodníků, 
cyklostezek, parkoviště a křižovatky) 

PRAHA 5   PRIORITIZACE   

Jinonice B     

Radlická B     

Smíchovské nádraží B 1. priorita a. koordinovat řešení s US Smíchov-jih, kterou MČ zadává 

Anděl B     

Nemocnice Motol A     

PRAHA 6   PRIORITIZACE   

Hradčanská A     

Dejvická A 1. priorita b. úpravy vestibulu stanice, řešení parteru kolem výstupů 
především na Vítězném náměstí 

Bořislavka A     

Nádraží Veleslavín A 2. priorita a. nutnost územní studie na celé území dopravního uzlu 

Petřiny A 3. priorita b. úpravy parteru 

Nemocnice Motol A     

PRAHA 7       

Nádraží Holešovice C priorita a. komplexní řešení území 

Vltavská C priorita a. územní studie nebo regulační plán VRÚ 

PRAHA 8   PRIORITIZACE   

Florenc B     

Křižíkova B     

Invalidovna B     

Palmovka B     

Ládví C 1. priorita b. úpravy veřejných prostranství (více konkrétních námětů dle 
studentské U-A soutěže); ?. výměna fasádního pláště centra 

Kobylisy C     

Florenc C     

PRAHA 9   PRIORITIZACE   

Českomoravská B priorita b. řešení veřejného prostoru mezi ul. Ocelářská, nástupní plochou 
pro O2 Arénu, nákupním centrem Galerie Harfa a ul. 
Drahobejlova 

Vysočanská B priorita důvod: u východního vestibulu - připravovaný projekt „Centrum 
Vysočany“ (komplex Freyova), u západního vestibulu - jeho 
nástavba, b. řešení tzv. Bassova náměstí 

Kolbenova B priorita důvod: přeměna na lokální centrum bytových souborů 

Prosek C     
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Městské části  
Stanice  

Trasa  Odpověď 
- priority  

Poznámky  

Střížkov C     

Letňany C     

PRAHA 10   NEUVEDENY navíc: Želivského - b.+c. vybudování druhého vestibulu do 
prostoru Hagiboru 

Depo Hostivař A   f. zlepšit vazbu na tramvaje 

Skalka A   a.+b. dotvoření urbanistické struktury a veřejných prostor; 
d. nutné majetkové sjednocení okolí (DP HMP) 

Strašnická A   a. urbanistické řešení; b. zlepšit pojetí vstupu a prostupnost pro 
pěší; e. doplnění vybavenosti; f. zlepšení přestupních vazeb 

PRAHA 11   PRIORITIZACE   

Roztyly C     

Chodov C     

Opatov C     

Háje C 1. priorita důvody: neutěšený technický stav; b. architektonické ztvárnění 
70.let; d. nedořešené majetkoprávní vztahy, 
   složité spoluvlastnické vztahy; e. potřeba doplnění základní 
vybavenosti; f. zlepšení přestupních vazeb 

PRAHA - LIBUŠ       

Libuš D priorita b. nedostatek městského mobiliáře a zeleně, zlepšení pěšího 
přístupu z okolního území; 
c. úpravy vestibulů (vybudování eskalátorů, zastřešení vedlejších 
výstupů) 

Písnice D priorita b. nedostatek městského mobiliáře a zeleně; c. úpravy vestibulů 
(vybudování eskalátorů, zastřešení vedlejších výstupů, 
řešení hlavního výstupu); e. doplnění vybavenosti (služebny 
policie) 

Depo Písnice D priorita b. zlepšení pěšího přístupu z Písnice; e. doplnění vybavenosti pro 
cestující a obyvatele staré Písnice 

PRAHA 13   PRIORITIZACE   

Stodůlky B     

Luka B     

Lužiny B     

Hůrka B priorita a. územní studie; b.+c. vybudování druhého vestibulu do prostoru 
radnice MČ P.13, úpravy veřejných prostranství, 
bezbariérový přístup; e. doplnění základní vybavenosti (služby) 

Nové Butovice B     

PRAHA 14   PRIORITIZACE   

Hloubětín B priorita b. využitelnost současného náměstí; c. bezbariérový přístup 
k tramvaji; f. problémové přestupní vazby 

Rajská zahrada B     

Černý Most B priorita a.+b. dotvoření urbanistické struktury; c. nedostatečná 
bezbariérovost 

PRAHA - ZLIČÍN       

Zličín B priorita a.komplexní řešení území 

PRAHA 18       

Letňany C priorita f. nutnost zvýšení kapacity P+R 
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Městské části  
Stanice  

Trasa  Odpověď 
- priority  

Poznámky  

PRAHA 20       

Černý Most B priorita b. nevyhovující mobiliář; e. nevyhovující úroveň služeb (vč. 
toalet); f. nyvyhovující návaznosti druhů dopravy 

Kódy a. až f. ve sloupci „Poznámky“ vyjadřují typ řešení podle důvodové zprávy k usnesení Rady 

hlavního města Prahy číslo 2202 ze dne 15. 9. 2015, kterým bylo zadáno vypracování dokumentu 

„Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra“. Jednotlivé možné typy řešení jsou:  

a. územní studie  

b. úpravy veřejných prostranství  

c. úpravy vestibulů k zajištění bezbariérových přístupů do stanic  

d. majetkoprávní vypořádání  

e. doplnění základní vybavenosti (maloobchod a služby)  

f. zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  
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1.3 Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic 

metra - identifikovaná Regionálním organizátorem Pražské 

integrované dopravy  
Nevyhovující stav přestupních vazeb Pražské integrované dopravy  

(„Cestující z podstaty věci přestupují neradi – z tohoto důvodu je nutné přestupní 

vazbu vždy realizovat tak, aby byla pro cestujícího co nejpříjemnější - co 

nejbezpečnější a co nejpohodlnější.“)  

Zpracoval: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, odbor projektování 

dopravy, oddělení koncepce rozvoje: Čeněk Maléř, Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Martin 

Šubrt, Ing. Martin Fafejta, Ing. Ivo Novotný, Tomáš Prousek  

Vyhodnocení kritéria 1.3 bylo provedeno interní pracovní skupinou organizace ROPID na 

základě následujících základních zásad pro realizaci přestupní vazby. Hodnocen byl současný 

stav přestupních vazeb realizovaných v rámci veřejného prostoru u stávajících stanic metra 

(12/2015), v případě metra trasy D se hodnotila podoba stanic a jejího přilehlého okolí podle 

aktuální projektové dokumentace.  

Základní zásady pro realizaci přestupní vazby  

- pěší vazba má být co nejkratší a nejpřímější (bez ztracených vzdáleností)  

Trasy komunikací pro pěší mají být vedené přímočaře a lineárně spojovat (po přímce), 

bez neodůvodněných zacházek a směrových změn, jednotlivé výstupní a nástupní 

body v přestupním uzlu.  

- pěší vazba nemá překonávat ztracené spády  

Není-li to bezpodmínečně nutné, pak se má přestupní vazba odehrávat buď v jedné 

výškové úrovni, nebo má být vedená ve sklonu stejného smyslu, tj. stoupat nebo klesat.  

- pěší vazba musí být na první pohled zřejmá  

Přestupující cestující má být veden nejen informačním systémem, ale k jeho 

nasměrování je vhodné požít i přirozených nebo podvědomých navigačních prvků.  

K nim se řadí vhodné rozmístění zeleně, zřízení zastávky u významného 

architektonického prvku, akcentace vstupu do vestibulu, užití barevného kontrastu, 

zastávkové přístřešky jako zřetelné prvky městského mobiliáře apod.  

- pěší vazba nesmí vyvolávat v uživateli pocit nebezpečí  

Cestující musí mít vždy v terminálu pocit bezpečí, nesmí při překonávání vzdálenosti 

mezi jednotlivými zastávkami vstupovat do prostor, které svou konstrukcí vzhledem 

nebo vedením vyvolávají pocit nejistoty nebo nebezpečí (cestující tyto prostory pak 

nevyužívají a vyvolávají v nich celkově negativní dojem z přestupního terminálu). 

Základem bezpečnosti je přehlednost, průhlednost použitých materiálů, zejména 

u podchodů dostatečné osvětlení. Jsou-li přestupní uzly doplněné o služby (obchody, 

občerstvení, restaurace), může i jejich existence zvýšit pocit bezpečí. Vhodným 

doplňkem je i instalování kamerového systému.   
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Přehled stanic metra s určením stanic s nevhodným řešením přestupní vazby a s uděleným bonusem  

Stanice 

Nevyhovující 
stav 

přestupních 
vazeb PID 

ROPID 
prioritní  

Stanice 

Nevyhovující 
stav 

přestupních 
vazeb PID 

ROPID 
prioritní 

Trasa A    Trasa B   

Depo Hostivař ANO   

 
Zličín ANO ANO   

Skalka NE   

 

Stodůlky NE   

Strašnická ANO    Luka NE   

Želivského ANO ANO  Lužiny NE   

Flora ANO   

 

Hůrka NE   

Jiřího z Poděbrad ANO   

 

Nové Butovice NE   

Náměstí Míru ANO   

 
Jinonice NE   

Muzeum A ANO   

 
Radlická NE   

Můstek A NE   

 

Smíchovské nádraží ANO ANO 

Staroměstská ANO   

 

Anděl NE   

Malostranská NE   

 

Karlovo náměstí ANO ANO 

Hradčanská ANO    Národní třída NE   

Dejvická ANO ANO  Můstek B NE   

Bořislavka ANO    Náměstí Republiky NE   

Nádraží Veleslavín ANO  

 

Florenc B ANO ANO 

Petřiny NE   

 

Křižíkova NE   

Nemocnice Motol NE   

 

Invalidovna NE   

Trasa C   

 

Palmovka ANO ANO 

Háje ANO   

 
Českomoravská NE   

Opatov ANO ANO 

 
Vysočanská ANO   

Chodov NE   

 

Kolbenova NE   

Roztyly NE   

 

Hloubětín ANO   

Kačerov ANO ANO  Rajská zahrada NE   

Budějovická NE   

 

Černý Most NE   

Pankrác C NE   

 

Trasa D 
  

Pražského povstání ANO ANO 
 

Pankrác D NE   

Vyšehrad NE   

 
Olbrachtova NE   

I.P.Pavlova ANO   

 

Nádraží Krč ANO   

Muzeum C ANO   

 

Nemocnice Krč NE   

Hlavní nádraží ANO   

 

Nové Dvory ANO   

Florenc C ANO 
ANO, vybrán 

u trasy B 

 
Libuš NE   

Vltavská NE   

 

Písnice ANO   

Nádraží Holešovice NE   

 

Depo Písnice ANO   

Kobylisy NE   

 

Depo Písnice ANO   

Ládví NE   

    Střížkov NE   

    Prosek NE   

    Letňany NE   

    Letňany NE   
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Komentář k jednotlivým identifikovaným nevyhovujícím stanicím metra  

Depo Hostivař | trasa A  

Přestup mezi tramvajemi a metrem je příliš dlouhý a není zřejmý - přestup je se ztracenými 

vzdálenostmi. Chybí možnost přestupu na vlaky - neexistuje zastávka v blízkosti neveřejné 

železniční stanice Praha-Malešice.  

Strašnická | trasa A  

Nevyhovuje přestupní vazba mezi autobusy a metrem, chybí úrovňový přístup k zastávkám 

v ulici V Olšinách - přestup je se ztracenými spády.  

Želivského | trasa A  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Okolí stanice metra Želivského je z dopravního hlediska velice složitým a pro cestující 

nepřehledným místem.  

Jednotlivé zastávky jsou od sebe poměrně vzdálené, chybí výstup z vestibulu stanice metra 

do ulice Votické, na Vinohradské ulici (ve směru do Strašnic) nejsou přechody pro chodce, 

chybí tudíž povrchové vazby pro přestup mezi tramvajemi a autobusy. Přestupy jsou se 

ztracenými spády i vzdálenostmi, nejsou intuitivní, prostor je celkově nepřehledný 

a neatraktivní.  

Flora | trasa A  

Chybí povrchová vazba v čele zastávek přiléhající ke křižovatce Vinohradská-Jičínská. 

Přestupní vazba mezi tramvajemi a autobusy je příliš dlouhá a nezřetelná, zahrnuje navíc 

ztracené spády.  

Jiřího z Poděbrad | trasa A  

Problematickým místem je křižovatka Vinohradská-U Vodárny, přes kterou nevedou 

přechody pro chodce - přístup na zastávky je se ztracenými spády podchodem pod 

křižovatkou. Zastávka tramvají ve směru do centra je vzdálená od vstupu do stanice metra - 

přestup je se ztracenými vzdálenostmi.  

Náměstí Míru | trasa A  

Nevyhovující je přestupní vazba od autobusů linky 135 ze zastávky ve Francouzské ulici (směr 

do centra) na metro i tramvaje. Zastávku je vhodné přesunout do tramvajové zastávky.  

Muzeum || trasa A, trasa C  

Přestupní vazba mezi metrem a tramvajovou dopravou (v ul. Legerova) je příliš dlouhá, 

neintuitivní, neatraktivní a nevyhovující i z hlediska pocitu osobní bezpečnosti.  

Staroměstská | trasa A  

Problematická je přestupní vazba na autobusy linky 207, jejíž zastávky za objektem 

Filozofické fakulty UK jsou umístěné poměrně daleko od vstupů do stanice metra i od 

zastávky tramvají.  
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Hradčanská | trasa A  

V případě stanice Hradčanská jsou nevhodně umístěné výstupy z vestibulu metra na 

tramvajové zastávky - přestup je se ztracenou vzdáleností. Světelná signalizace na 

přechodech přes tramvajovou trať komplikuje provoz tramvají i chodců - doporučuje se 

vypnutí světelné signalizace. Za současného stavu také nevyhovuje přestup na vlaky do 

stanice železniční Praha-Dejvice - přestup není na první pohled zřejmý a je dlouhý.  

Dejvická | trasa A  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Stanice metra Dejvická a prostor nad ní představují z dopravního hlediska problematické 

místo.  

Ve vazbě na zastávku tramvají Vítězné náměstí chybí prodloužený vestibul stanice metra pod 

ulicí Svatovítskou. Přestup z metra na autobusy a tramvaje a také mezi tramvajovými 

a autobusovými zastávkami je složitý, neintuitivní, se ztracenými spády i vzdálenostmi. 

Důvodem je množství různě umístěných tramvajových a autobusových zastávek na rozloze 

celého Vítězného náměstí a v přilehlých ulicích.  

Bořislavka | trasa A  

U této stanice je nevyhovující přestup na autobusy ve směru Jenerálka. V úrovni křižovatky 

Evropská-Horoměřická chybí přechody pro chodce na tramvajové ostrůvky přes Evropskou - 

přestup mezi tramvajemi a autobusy je buď se ztraceným spádem podchodem pod 

Evropskou, nebo se ztracenou vzdáleností přechodem v úrovni ulice Súdánské.  

Nádraží Veleslavín | trasa A  

Stanice na nově zprovozněném úseku metra trasy A se stala novým významným dopravním 

uzlem v rámci celé Prahy. V některých ohledech ale tento uzel nevyhovuje požadavkům na 

podobu přestupních vazeb.  

V současné době nevyhovuje podoba přestupní vazby mezi vlaky a ostatní dopravou. Jako 

problematické se jeví umístění výstupní zastávky autobusů do autobusového terminálu, což 

znamená nutnost poměrně složitého pohybu autobusů na křižovatce a zdržení v ní. 

Vhodnější umístění výstupní zastávky by bylo před křižovatkou (mimo terminál), pro cestující 

by to znamenalo kratší dobu pobytu v autobusech, a tím i kratší cestovní dobu. Přestup mezi 

autobusy a tramvajemi je se ztraceným spádem podchodem pod Evropskou ulicí. Výstupy 

z metra nejsou dostatečně vybaveny - chybí eskalátory, eventuálně pásy na zavazadla, či 

správně umístěný výtah.  

Zličín | trasa B  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Přestupní terminál u stanice metra Zličín je rozlehlý a zejména přestup na městské autobusy 

je příliš dlouhý. V místě optimálního umístění zastávek městských autobusů je odstavná 

plocha pro autobusy. Cestující pro přístup na zastávková stanoviště využívají plochy, přes 

které projíždějí autobusy.  

Smíchovské nádraží | trasa B  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Přestupní terminál u stanice metra Smíchovské nádraží je celkově ve velice špatném stavu. 

Rozmístění jednotlivých zastávek VHD není příliš přehledné. Zatímco přestupní vazba mezi 

vlaky, metrem a tramvajovou zastávkou v Nádražní ulici je relativně vyhovující, v případě 
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ukončení linky ve smyčce Smíchovské nádraží neexistuje společná tramvajová zastávka pro 

směr centrum. Zcela nevyhovující jsou přestupní vazby na autobusovou dopravu. 

Autobusový „terminál“ pro městské autobusové linky není dostupný komfortní a intuitivní 

povrchovou vazbu (cestující musí překonat buď ztracený spád, nebo musí procházet 

parkovištěm) Zastávková stanoviště regionálních autobusů jsou na různých místech kolem 

haly železniční stanice. Celkově je prostor železniční stanice a přednádraží neatraktivní 

a nepřehledný.  

Karlovo náměstí | trasa B  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Přestupní vazby v oblasti Karlova náměstí mají poměrně specifickou podobu – přestupní 

vazby mezi metrem, tramvajovou a autobusovou dopravou jsou realizovány mezi různými 

zastávkami umístěnými na různých místech náměstí. Přestupní vazba mezi metrem 

a povrchovou dopravou je relativně vyhovující. Umístění tramvajových zastávek Karlovo 

náměstí před křižovatkou ve směru jízdy není příliš vhodné (je však otázkou, zda je 

uspořádání zastávek řešitelné jinak), přestupní vazby mezi jednotlivými zastávkovými 

stanovišti jsou však zcela nevyhovující – zejména kvůli absenci povrchových vazeb na všech 

ramenech tramvajové křižovatky (křižovatku lze překonat pouze podchodem/vestibulem 

stanice metra, což zahrnuje nežádoucí ztracené spády). Absence těchto povrchových vazeb 

výrazně znepříjemňuje i přestupní vazby mezi tramvajovou dopravou a autobusovými 

linkami 176 a 291.  

Florenc || trasa B, trasa C  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Zatímco přestupní vazba mezi stanicemi metra a tramvajovými zastávkami Florenc je přímá 

a přehledná, rozmístění autobusových zastávek v prostoru kolem stanice je nepřehledné, 

přestupní vazba mezi metrem/tramvajovou dopravou a autobusovou dopravou je značně 

neintuitivní. Celkově je veřejný prostor kolem stanice, přes který se cestující pohybují při 

přestupu, neatraktivní.  

Palmovka | trasa B  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Ke stanici metra Palmovka přiléhá terminál autobusů a tramvajová křižovatka, na jejichž 

ramenou se nacházejí tramvajové zastávky. Tyto zastávky jsou ale od terminálu autobusů 

dosti vzdálené, přestup tudíž není intuitivní a je se ztracenými vzdálenostmi. Celkově je 

prostor kolem stanice metra nepřehledný a neatraktivní.  

Vysočanská | trasa B  

Nevyhovující je přestup mezi tramvajemi a autobusy a také přestup z metra, tramvají 

i autobusů na vlak - přestup je příliš dlouhý a neintuitivní.  

Hloubětín | trasa B  

U stanice není bezbariérový přístup z metra na tramvajové i autobusové zastávky. Chybí 

přechody pro chodce přes Poděbradskou ulici, přestup mezi tramvajemi a autobusy je se 

ztraceným spádem.  

Háje | trasa C  

Nekomfortní je přestupní vazba mezi metrem a autobusovou zastávkou ve směru z centra - 

celkově neatraktivní prostor v této části přestupního bodu a příslušné autobusové zastávky.  
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Opatov | trasa C  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

U stanice Opatov chybí povrchové vazby pro přestup mezi autobusovými linkami (v současné 

době ztracené vzdálenosti a spády. Nevyhovující je také přístup k metru od zastávkových 

stanovišť autobusů po spirálovité rampě - ztracené vzdálenosti.  

Kačerov | trasa C  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Stanici metra Kačerov přiléhá dopravní terminál, který není rozlehlý, ale i přesto se zde 

cestující špatně orientují, zejména při přestupu na zastávky autobusů v Michelské ulici - 

ztracené spády, není úrovňový přístup. Přestupní vazba mezi metrem/autobusy a vlakovými 

spoji rovněž obsahuje ztracený spád, není intuitivní a dostatečně zřetelná. Celkově je 

prostor, jímž se cestující pohybují při přestupu, neatraktivní.  

Pražského povstání | trasa C  [BONUS = stanice nevyhovuje ve všech hodnocených parametrech]  

Okolí stanice metra Pražského povstání je pro cestující nepřehledné, zastávka tramvají je 

příliš vzdálená od výstupu ze stanice metra, zastávky autobusů jsou různě rozmístěné 

v ulicích kolem stanice, a cestující se zde tudíž špatně orientují. Přestupní vazba není 

intuitivní a je příliš dlouhá.  

I. P. Pavlova | trasa C  

Vazba ze stanice metra na tramvajovou zastávku v Bělehradské ulice není zřejmá, zastávka 

není z ulice Jugoslávské vidět.  

Hlavní nádraží | trasa C  

Neúměrně dlouhá přestupní vazba mezi vlakovými spoji/metrem a tramvajovou dopravou. 

Přestupní vazba není intuitivní, je příliš dlouhá a nepříjemná i z hlediska osobní bezpečnosti.  

Nádraží Krč | trasa D  

Nevyhovující je umístění zastávkového stanoviště autobusové zastávky Nádraží Krč ve směru 

z centra ve stávající poloze – přestupní vazba mezi stanicí metra a autobusovou dopravou je 

příliš dlouhá, se ztracenou vzdáleností a nesplňuje ani kritérium vzájemné viditelnosti, a to 

jak ze severního tak i jižního výstupu ze stanice. (Doporučuje se přiblížit toto zastávkové 

stanoviště ke křižovatce V Podzámčí x Přednádražím vstřícně ke stávající zastávce ve směru 

do centra).  

Pozn.: U stanice nádraží Krč je otázkou i případná přestupní vazba mezi metrem a současnou 

autobusovou linkou 170.  

Nové Dvory | trasa D  

Orientace vstupů do severního vestibulu stanice má za následek nevyhovující přestupní vazbu mezi 

autobusovou zastávkou Tempo – nevhodná je orientace vstupů do vestibulu odvrácená 

od autobusových zastávek; přestupní vazba ze zastávky ve směru z centra je navíc s nevhodnou 

ztracenou vzdáleností kvůli vzájemné poloze vestibulu a přechodu pro chodce přes ul. Štúrova.  

Písnice | trasa D  

Navrhovaná vzájemná poloha zastávky BUS ve směru z centra a vstupu do podchodu pod ul. 

Libušská není vhodná, neboť generuje nežádoucí vratné pohyby cestujících (přestupní vazba 

není přímá a obsahuje ztracenou vzdálenost).  
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Depo Písnice | trasa D  

Umístění autobusových zastávek u vestibulu stanice metra je navrhováno takové, že cestující 

budou muset při přestupu na metro konat zbytečné vratné pohyby - ztracené vzdálenosti. 

Přístup do stanice od parkoviště P+R na sever od stanice je rovněž neintuitivní a se ztracenou 

vzdáleností.  
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1.4 Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic 

metra - identifikovaná Technickou správou komunikací hl. m. Prahy  
Připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice týkající se 

komunikací a chodníků  

Významný výskyt nehod chodců v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů 

ze stanice  

Zpracovala: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Ing. Petr Kožíšek, Ing. Vladimír 

Kadlec, Ing. Jan Adámek, Ing. Václav Bláha, Ing. Jarmila Pechová  

Připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice týkající se 

komunikací a chodníků (hledisko hodnocení 1.4.A)  

Plánované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanic metra v docházkové vzdálenosti 

5 minut týkající se komunikací a chodníků (i vozovek a bezbariérových přechodů) jsou 

zajišťovány investičním úsekem TSK HMP. Tyto akce jsou zařazovány nejčastěji na základě 

požadavků příslušné Oblastní správy, ale také např. z podnětů městských částí, Policie ČR, 

Odborů dopravy apod. Na základě specifikace a určení charakteru jsou akce zařazovány do 

tzv. zásobníku akcí. Následně, v případě přidělení priority jsou jak z hlediska dopravního, tak 

např. vzájemné koordinace, stavebnětechnického stavu vozovky atd. předávány k zajištění 

komplexní přípravy a realizace.  

Pro potřebu výběru prioritních stanic metra byly u jednotlivých stanic zohledněny pouze 

akce, které jsou již v projektové přípravě, případně před samotnou realizací. Akce, které jsou 

v tzv. zásobníku akcí, jsou uváděny pouze pro informaci.  

Co se týká samotného financování realizace připravených akcí a s tím souvisejícího 

nezbytného předpokladu termínu realizace, jsou na akce hrazené z běžných výdajů (tzn. 

Opravy a Souvislá údržba) ze strany HMP přidělovány finanční prostředky v tzv. „balíku“, tj. 

souhrnné částce.  

Co se týká ovšem kapitálových výdajů (tzn. Investičních akcí) jsou finanční prostředky 

přidělovány jmenovitě, tj. na jednotlivé akce.  

Legenda k tabulce:  

Akce s třímístným číslem - opravy (běžné výdaje) = JO  

Akce s pětimístným číslem začínajícím 60 … -  bezbariérové přechody (běžné výdaje) = BBP  

Akce s pětimístným číslem začínající 13 … - souvislá údržba (běžné výdaje) = SÚ  

Akce s šestimístným číslem (a vícemístným) - investice (kapitálové výdaje) = INV, případně ChPr 

(chodníkový program), PBB (Praha bez bariér), nebo P + R  

Akce uvedené standardním písmem - příprava, realizace (zohledněné při hodnocení)  

Akce uvedené kurzívou - akce v zásobníku (bez zahájené přípravy) (pro informaci)  

Stanice s názvy standardním písmem – hledané stanice s připravovanými nebo realizovanými akcemi 

v okolí (ostatní stanice mají názvy kurzívou)   
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Přehled plánovaných oprav a investičních akcí TSK HMP v okolí stanic metra týkající se komunikací 

a chodníků  

Stanice  
Číslo akce 

TSK HMP  
Název akce investičního úseku  Typ  

Trasa A        

Depo Hostivař  0  0    

Skalka  13235  Na Padesátém  SÚ  

  60179  Na Padesátém - oblast Skalka BBP  BBP  

  60228  Přetlucká II  BBP  

  13417  Pod Strání  SÚ  

Strašnická  894  Na Hroudě  JO  

Želivského  13401  Vinohradská  SÚ  

  13289  Vinohradská  SÚ  

  900036  Vinohradská chodníky  ChPr  

  352  Šrobárova  JO  

Flora  750  Hradešínská  JO  

  352  Šrobárova  JO  

  999972  Jičínská - hluk  INV  

  13177  Sudoměřská  SÚ  

  177  Baarova  JO  

Jiřího z Poděbrad  900036  Vinohradská chodníky  ChPr  

  13432  Vinohradská, podél nám. J. z Poděbrad DC  SÚ  

Náměstí Míru  148  Belgická  JO  

  999406  Belgická (u Lauderovy školy)  INV  

  811  Francouzská - parkovací stání  JO  

  900036  Vinohradská chodníky  ChPr  

  999980  Jugoslávská - hluk  INV  

Muzeum A  999689  Politických vězňů - hluk  INV  

  13303  Wilsonova  SÚ  

  13301  Mezibranská  SÚ  

  900036  Vinohradská chodníky  INV  

  60219  Washingtonova  BBP  

Můstek A  853  Na Můstku  JO  

  859  Na Příkopě, chod. před č. 33  JO  

  140  Panská  JO  

  999997  Jindřišská-Vodičkova  INV  

  13302  Národní SÚ  SÚ  

  141  Štěpánská  JO  

  999689  Politických vězňů - hluk  INV  

Staroměstská  846  Alšovo nábřeží  JO  

Malostranská   999692  Pod Bruskou - hluk  INV  

  9666037  Nábřeží E. Beneše, zdi, kom  INV  

  940  Nábřeží Edvarda Beneše 2 a 3  JO  

Hradčanská  809  Jaselská  JO  

  989  Muchova  JO  
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Stanice  
Číslo akce 

TSK HMP  
Název akce investičního úseku  Typ  

Hradčanská (pokr.)  999974  Milady Horákové - hluk  INV  

  999690  Badeniho - hluk  INV  

Dejvická  999629  Svatovítská - hluk  INV  

  804  Jugoslávských partyzánů  JO  

  60231  Dejvická - Na Hutích  BBP  

Bořislavka  982  Evropská  JO  

  833  Horoměřická  JO  

  999026  Horoměřická - sanace svahu  INV  

  999615  Horoměřická S071-most  INV  

Nádraží Veleslavín  999663  Vokovická-rozšíř. v křiž. s ul. Evropskou  INV  

  982  Evropská  JO  

  999637  Veleslavínská  INV  

Petřiny  0  0    

Nemocnice Motol  13386  Bucharova - Kukulova  SÚ  

Trasa B        

Zličín  0  0    

Stodůlky  13405  Jeremiášova  SÚ  

  60232  Jeremiášova  BBP  

  955  Jeremiášova (BUS Píškova)  JO  

Luka  0  0    

Lužiny  0  0    

Hůrka  0  0    

Nové Butovice  60233  Bucharova  BBP  

  13386  Bucharova - Kukulova  SÚ  

  13405  Jeremiášova  SÚ  

  60232  Jeremiášova  BBP  

  955  Jeremiášova (BUS Píškova)  JO  

Jinonice  2930032  Radlická, odtahové parkoviště  P + R  

  999664  Na Hutmance  INV  

  999440  Na Hutmance - Jinonická  INV  

  999436  Na Hutmance - Klikatá, propojení kom.  INV  

Radlická  2930032  Radlická, odtahové parkoviště  P + R  

Smíchovské nádraží  329  Nádražní 2  JO  

  13317  Strakonická SI/4E SÚ SÚ  

  999434  Strakonická, odbočovací pruh  INV  

Anděl  2930032  Radlická, odtahové parkoviště  P + R  

  355  Kováků  JO  

  9666027  Vltavská, povodeň  INV  

  453  Na Bělidle  JO  

  653  Štefánikova, sanace  JO  

  13363  Plzeňská MK  SÚ  

Karlovo náměstí  506  Jiráskův most  JO  

  146  Vyšehradská  JO  
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Stanice  
Číslo akce 

TSK HMP  
Název akce investičního úseku  Typ  

Karlovo náměstí (pokr.)  13328  Ječná SÚ  SÚ  

Národní třída  13302  Národní SÚ  SÚ  

  999412/14  Spálená  PBB  

Můstek B  13302  Národní SÚ  SÚ  

  859  Na Příkopě, chod. před č. 33  JO  

  140  Panská  JO  

  999997  Jindřišská-Vodičkova  INV  

  999689  Politických vězňů - hluk  INV  

  141  Štěpánská  JO  

  853  Na Můstku  JO  

Náměstí Republiky  859  Na Příkopě, chod. před č. 33  JO  

  999694  Revoluční - hluk  INV  

Florenc B  638  Za Poříčskou branou, povodeň  JO  

Křižíkova  0  0    

Invalidovna  999412/25  Sokolovská  PBB  

Palmovka  999984  Libeňský most  INV  

  999954  Zenklova - hluk  INV  

  900066  Zenklova - chodník  INV  

  999367  Zenklova - chodníky  INV  

  900065  Zenklova - pěší zóna Palmovka  INV  

Českomoravská  235  Čihákova  JO  

  530  U Školičky  JO  

Vysočanská  242  Freyova  JO  

Kolbenova  0  0    

Hloubětín  999412/28  DC Paprsek  PBB  

Rajská zahrada  0  0    

Černý Most  241  Chlumecká  JO  

  13239  Chlumecká 1 SÚ  SÚ  

  13305  Ocelkova SÚ  SÚ  

Trasa C        

Háje  2960077  Opatovská, Háje  PID  

  2960078  Opatovská, Horčičkova  PID  

  2960074  Opatovská, zastávka Háje (terminál)  PID  

Opatov  0  0    

Chodov  0  0    

Roztyly  2960048  Roztyly, Ryšavého  PID  

  296  Ryšavého  JO  

  937  Komárkova  JO  

Kačerov  999091  5. května, protihluková bariéra  INV  

Budějovická  13407  Budějovická  SÚ  

  929  Hornokrčská  JO  

  916  Poláčkova  JO  

  918  Rabasova  JO  
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Stanice  
Číslo akce 

TSK HMP  
Název akce investičního úseku  Typ  

Budějovická (pokr.)  911  Tilschové  JO  

  914  Ješetická  JO  

Pankrác C  60221  Na Pankráci  BBP  

  999328  Hvězdova chodník, rozšíření  INV  

  13408  Na Pankráci - III. úsek, od nám. Hrdinů po ul. 
Sdružení  

SÚ  

Pražského povstání  13408  Na Pankráci – II. Úsek, od ul. Kongresová po nám. 
Hrdinů  

SÚ  

  999412/27  Pražského povstání  PBB  

  13408  Na Pankráci – III. úsek, od nám. Hrdinů po ul. 
Sdružení  

SÚ  

Vyšehrad  13408  Na Pankráci – I. Úsek, od Vyšehradu po ul. 
Kongresová  

SÚ  

  13408  Na Pankráci – II. Úsek, od ul. Kongresová po nám. 
Hrdinů  

SÚ  

  999507  Nuselský most, sanace  INV  

I. P. Pavlova  13328  Ječná  SÚ  

  60198  I. P. Pavlova – budova MČ Praha 2  BBP  

  999412/21  I. P. Pavlova – bezbar. propojení  PBB  

  13290  Sokolská  SÚ  

  999980  Jugoslávská – hluk  INV  

Muzeum C  999689  Politických vězňů – hluk  INV  

  13303  Wilsonova  SÚ  

  13301  Mezibranská  SÚ  

  900036  Vinohradská chodníky  INV  

  60219  Washingtonova  BBP  

Hlavní nádraží  13303  Wilsonova  SÚ  

  60219  Washingtonova  BBP  

Florenc C  638  Za Poříčskou branou, povodeň  JO  

Vltavská  13148  Bubenská  SÚ  

  999807  Bubenská – hluk  INV  

  999320  nábřeží Kapitána Jaroše  INV  

  13367  Za Viaduktem  SÚ  

Nádraží Holešovice  13368  Argentinská  SÚ  

  999321  Jankovcova  INV  

  999347  Za Papírnou  INV  

  352  Šrobárova  JO  

  13177  Sudoměřská  SÚ  

Kobylisy  999365  Trojská  INV  

Ládví  60230  Binarova  BBP  

Střížkov  0  0    

Prosek  0  0    

Letňany  

 

 

0  0    
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Stanice  
Číslo akce 

TSK HMP  
Název akce investičního úseku  Typ  

Trasa D        

Pankrác D  60221  Na Pankráci  BBP  

  999328  Hvězdova chodník, rozšíření  INV  

  13408  Na Pankráci - III. úsek, od nám. Hrdinů po ul. 
Sdružení  

SÚ  

Olbrachtova  272  Rozárčina  JO  

  999426  Vikova  INV  

Nádraží Krč  654  Krčská  JO  

  999042  Jižní spojka, 5. května-Barrand. most  INV  

Nemocnice Krč  0  0    

Nové Dvory  999053  Libušská  INV  

  13168  Novodvorská, 2. etapa  SÚ  

Libuš  13168  Novodvorská  SÚ  

Písnice  999053  Libušská  INV  

  13309/5  Kunratická spojka, 5. etapa SÚ  

Depo Písnice  0  0    

 

Významný výskyt nehod chodců v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

výstupů ze stanice (hledisko hodnocení 1.4.B)  

Při hodnocení významného výskytu nehod s účastí chodců se sledovalo, u kterých stanic 

metra došlo v průběhu let 2012-2014 k 15 a více nehodám chodců, a to v zadaných 

pětiminutových povrchových izochronách vztažených k výstupům ze stanic metra. K výskytu 

těchto nehod lze uvést, že se vyskytují převážně náhodně a rozptýleně. Dlouholetá zkušenost 

ukazuje, že nehody chodců se vyskytují převážně tam, kde chodí hodně chodců. Nebyla 

nalezena příčinná souvislost mezi četností nehod chodců a intenzitou automobilové dopravy. 

To potvrzuje i zjištění, že většina vyhodnocených míst u stanic metra jsou lokality v centru 

města s nízkým a relativně pomalým automobilovým provozem, zatímco u stanic metra ve 

středním a vnějším pásmu města, kde je v jejich bezprostředním okolí silný a na rozdíl od 

centra i relativně rychlejší automobilový provoz, se nehody chodců vyskytují méně často než 

ve vyhodnocených případech.  

Zdrojem údajů o nehodové statistice je Policejní prezidium ČR, databáze nehod se 

souřadnicovou lokalizací GIS.  

Poznámka: podle zákona 361/2000 Sb. a jeho následných novelizací je od ledna 2009 

povinnost nahlašovat policii pouze dopravní nehody se zraněním a dále ty nehody bez 

zranění a bez poškození majetku třetí osoby, při nichž došlo k hmotné škodě zřejmě 

převyšující 100 000 Kč.  

Legenda k tabulce:  

Stanice standardním písmem – hledané stanice, u kterých došlo v průběhu let 2012-2014 k 15 a více 

nehodám chodců (ostatní stanice jsou psány kurzívou)   
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Počet dopravních nehod chodců v okolí stanic metra (v docházkové vzdálenosti do 5 minut) 

v průběhu let 2012-2014 

 

Stanice 
Počet nehod 

chodců 

Depo Hostivař 0 

Skalka 6 

Strašnická 2 

Želivského 10 

Flora 17 

Jiřího z Poděbrad 13 

Náměstí Míru 4 

Muzeum A 19 

Můstek A 33 

Staroměstská 17 

Malostranská 9 

Hradčanská 10 

Dejvická 26 

Bořislavka 14 

Nádraží Veleslavín 0 

Petřiny 1 

Nemocnice Motol 1 

Zličín 5 

Stodůlky 0 

Luka 0 

Lužiny 2 

Hůrka 1 

Nové Butovice 1 

Jinonice 0 

Radlická 0 

Smíchovské nádraží 4 

Anděl 31 

Karlovo náměstí 41 

Národní třída 23 

Můstek B 33 

Náměstí Republiky 25 

Florenc B 15 

Křižíkova 2 

Invalidovna 2 

Palmovka 13 

 

 

 

 

 

Stanice 
Počet nehod 

chodců 

Českomoravská 5 

Vysočanská 9 

Kolbenova 1 

Hloubětín 2 

Rajská zahrada 6 

Černý Most 3 

Háje 10 

Opatov 2 

Chodov 5 

Roztyly 1 

Kačerov 5 

Budějovická 11 

Pankrác C 13 

Pražského povstání 4 

Vyšehrad 1 

I. P. Pavlova 24 

Muzeum C 19 

Hlavní nádraží 8 

Florenc C 15 

Vltavská 4 

Nádraží Holešovice 9 

Kobylisy 7 

Ládví 8 

Střížkov 5 

Prosek 10 

Letňany 0 

Pankrác D 13 

Olbrachtova 8 

Nádraží Krč 0 

Nemocnice Krč 9 

Nové Dvory 7 

Libuš 2 

Písnice 4 

Depo Písnice 0 
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1.5 Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic 

metra - identifikovaná IPR Praha – Kanceláří veřejného prostoru  
Nevyhovující stav veřejného prostoru v bezprostředním okolí vestibulu (zásadní 

nedostatky kvality VP a jeho vybavenosti, nevyužití potenciálu pro pobyt 

a setkávání, četné bariéry pro pohyb v území)  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce detailu města: Ing. arch. Jakub 

Hendrych, Ing. arch. Jan Harcinik, MgA. Anna Přibylová  

Vyhodnocení kritéria 1.5 bylo provedeno na základě revize urbanistické, architektonické 

a krajinářské koncepce, identifikace stavu kvality a potenciálu veřejných prostranství, 

exteriéru a interiéru vestibulů.  

Základní zásady pro hodnocení stavu veřejného prostoru  

Stanice byly hodnoceny ze tří základních perspektiv - parter, exteriér, interiér vestibulu. 

Zásady pro hodnocení jsou strukturovány podle těchto tří perspektiv a hierarchizovány 

pomocí počtu bodů (počty bodů jsou uvedeny v závorce).  

- Zásady pro kvalitní parter a navazující veřejná prostranství  

Vhodné a dostatečné začlenění komerčních prostor v okolí vestibulu (2)  

Dostatečný, zachovalý, vhodný mobiliář (3)  

Dostatečné a vhodné osvětlení (2)  

Kvalitní a zachovalý materiál přilehlých povrchů (2)  

Koncepčně navržené a dostatečné včlenění krajinářské architektury (2)  

Regulovaná reklama (1) 

- Zásady pro kvalitní exteriér  

Vhodné měřítko architektury v daném kontextu (1)  

Jednoduchý tvar a konstrukce vestibulu s nenáročnou a nenákladnou údržbou (2)  

Jednoduchá fasáda s nenáročnou a nenákladnou údržbou (2)  

Regulovaná reklama (1)  

- Zásady pro kvalitní interiér  

Prostorová čistota a celistvost (2)  

Kvalitní a zachovalý materiál povrchů (2)  

Koncepční osvětlení (1)  

Regulovaná reklama (1)  
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Přehled stanic metra s nevyhovujícím stavem veřejného prostoru a s uděleným bonusem  

Trasa A 
    

Skalka nevyhovující   

Strašnická nevyhovující   

Dejvická nevyhovující   

Nádraží Veleslavín nevyhovující   

Trasa B     

Zličín nevyhovující   

Luka nevyhovující   

Lužiny nevyhovující   

Hůrka nevyhovující   

Smíchovské nádraží nevyhovující bonus 

Anděl (Na Knížecí) nevyhovující bonus 

Florenc B nevyhovující bonus 

Palmovka nevyhovující bonus 

Českomoravská nevyhovující   

Černý Most nevyhovující bonus 

Trasa C 
    

Háje nevyhovující bonus 

Opatov nevyhovující bonus 

Kačerov nevyhovující   

Budějovická nevyhovující bonus 

Pražského povstání nevyhovující   

Florenc C nevyhovující bonus 

Vltavská nevyhovující   

Nádraží Holešovice nevyhovující bonus 

Ládví nevyhovující bonus 

Trasa D     

Nádraží Krč nevyhovující   

Nemocnice Krč nevyhovující   
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Komentář k jednotlivým identifikovaným nevyhovujícím stanicím metra  

Skalka | trasa A  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových nástupišť včetně obnovy 

chodníků, patníků a přístřešků  

nesourodý, zchátralý, nedostatečně udržovaný mobiliář především na pobytovém 

plácku a přilehlých přestupech na MHD  

potřeba revize koncepce osvětlení především na pobytovém plácku  

nekvalitní a zchátralý materiál povrchů na pobytovém plácku  

potřeba revize přilehlé krajinářské architektury  

- exteriér  

nedostatečná údržba keramické fasády (graffiti), betonových obezdívek a nosné 

konstrukce přístřešku (oloupaná barva)  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

potřeba koncepce průchod pod ulicí Na Padesátém  

potřeba revize koncepce osvětlení  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Strašnická | trasa A  

- parter  

nesourodý, zchátralý, nedostatečně udržovaný mobiliář (zelené sloupky?)  

potřeba sjednocení sloupů technické infrastruktury (osvětlení + trakční vedení)  

potřeba oprava obrubníků zídek ohraničujících zeleň a vstupy do podchodů metra  

nezbytná je jednotící krajinářské koncepce v celém území včetně přilehlého parčíku 

a bezbariérového zpřístupnění vestibulu  

nekoncepční rozmístění reklamy a značení v území  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasády (graffiti), obezdívek a vstupů do metra  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

potřeba koncepce průchod pod ulicí V Olšinách  

potřeba rekonstrukce původně koncipovaného osvětlení ve vestibulu  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  
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Dejvická| trasa A  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý mobiliář  

příliš úzký chodník mezi výstupem z metra a vozovkou v místech přestupu na autobus 

směrem na letiště  

špatný stav asfaltových povrchů  

nezbytná je jednotící krajinářské koncepce v celém území  

- exteriér  

nedostatečná údržba kamenného obkladu zastřešujícího vstupy do metra  

nevhodně umístěná reklama na zastřešení vstupu do metra  

- interiér  

nevhodně situované komerční jednotky zakrývají původní mozaiku situovanou nad 

eskalátory  

potřeba rekonstrukce původně koncipovaného osvětlení ve vestibulu  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Nádraží Veleslavín | trasa A  

- parter  

nedostatečný mobiliář  

nekoncepční osvětlení  

chybějící návaznost na nádraží Veleslavín  

chybějící adekvátní rozptylová plocha pro přestup na autobus směr na / z letiště  

potřeba krajinářské koncepce  

- exteriér  

konstrukce zastřešení autobusového stání je příliš komplikované a náročné na údržbu  

- interiér  

chybějící eskalátory  

 

Zličín | trasa B  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových nástupišť včetně obnovy 

vozovky, chodníků, patníků a přístřešků  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nedostatečná údržba povrchů – opěrná zeď, přilehlý dřevěný objekt  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  
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- exteriér  

nedostatečná údržba konstrukce přístřešku  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

potřeba údržby průchodu pod ulicí Řevnická  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Luka | trasa B  

- parter  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, zchátralý, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba rekonstrukce asfaltových povrchů a betonových zídek  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

velmi rušivý shluk neregulované reklamy a značení na přilehlém náměstí s komerční 

vybavenosti  

- exteriér  

členitý a komplikovaný tvar konstrukce se špatně udržuje a materiál rychleji koroduje  

četnost materiálů a specifických detailů je náročné na údržbu  

- interiér  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Lužiny | trasa B  

- parter  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

 

Hůrka | trasa B  

- parter  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

 

Smíchovské nádraží | trasa B  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových nástupišť včetně obnovy 

chodníků, patníků a přístřešků  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nedostatečný rozptylový prostor u výstupu z nádraží a přestupu na autobus  

nesourodý, zchátralý, nedostatečně udržovaný mobiliář  
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potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba obnovy betonových zídek a fasády nádraží  

potřeba krajinářských úprav a koncepce  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- exteriér  

absolutně nedostatečná údržba fasády, betonových obezdívek a nosné konstrukce 

zastřešení  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

potřeba koncepce průchod pod ulicí Nádražní  

nedostatečná údržba povrchů stěn (graffiti)  

potřeba revize koncepce osvětlení  

reklama  

 

Anděl (Na Knížecí) | trasa B  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových nástupišť včetně obnovy 

chodníků, patníků a přístřešků  

provizorní komerční stavby v okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, zchátralý, nedostatečný mobiliář  

osvětlení potřeba sjednocení sloupů technické infrastruktury (osvětlení + trakční 

vedení)  

potřeba krajinářských úprav a celkové koncepce  

- exteriér  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Florenc || trasa B, trasa C  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

provizorní komerční stavby okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba rekonstrukce asfaltových povrchů a betonových / obložených zídek  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

velmi rušivý shluk neregulované reklamy a značení na přilehlém náměstí s komerční 

vybaveností  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasády (graffiti) a obezdívek  
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opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Palmovka | trasa B  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových nástupišť  

provizorní komerční stavby okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, zchátralý, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba sjednocení sloupů technické infrastruktury (osvětlení + trakční vedení)  

potřeba rekonstrukce asfaltových povrchů, patníků, betonových/ obložených zídek 

a fasád na okolních stavbách  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasády (graffiti) a obezdívek  

 

Českomoravská | trasa B  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových nástupišť včetně nosné 

konstrukce a zastřešení  

provizorní komerční stavby okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

potřeba rekonstrukce pochozích povrchů  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasády (graffiti) a obezdívek  

potřeba revize nátěru na kovových částech střechy  

 

Černý Most | trasa B  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- parter  

potřeba revitalizovat celý objekt a přilehlé prostory autobusových nástupišť, 

nadchodů, schodů a pobytového plácku  

okolí metra by sneslo víc komerčních prostor a provizorní komerční stavby je nutno 

architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba revize povrchů především na pobytovém plácku  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  
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- exteriér  

členitý a komplikovaný tvar konstrukce se špatně udržuje a materiál rychleji koroduje  

četnost materiálů a specifických detailů je náročné na údržbu  

- interiér  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

 

Háje | trasa C  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- parter  

potřeba revitalizovat celý objekt komerčního centra a přilehlé prostory navazujících 

autobusových nástupišť včetně obnovy chodníků, patníků a přístřešků  

provizorní komerční okolí stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nedostatečný, nesourodý, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba revize povrchů především na pobytovém plácku  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

- exteriér  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

 

Opatov | trasa C  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

okolí metra by sneslo víc komerčních prostor a provizorní komerční stavby je nutno 

architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, nedostatečný, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba revize povrchů chodníků v přilehlém parku  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasády (graffiti)  

nedostatečná údržba sloupů, zábradlí a obezdívek  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

- interiér  

potřeba revize koncepce osvětlení  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  
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Kačerov | trasa C  

- parter  

potřeba revitalizovat celý objekt a přilehlé prostory autobusových nástupišť  

provizorní komerční stavby okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nedostatečný, nesourodý, nedostatečně udržovaný mobiliář a chátrající fontána 

a schodiště  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba rekonstrukce pochozích povrchů a betonových / obložených zídek  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

velmi rušivý shluk neregulované reklamy a značení na přilehlém náměstí s komerční 

vybavenosti  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasády (graffiti)  

nedostatečná údržba zastřešení nástupišť, jejich podhledů, sloupů, zábradlí 

a obezdívek  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

- interiér  

potřeba koncepce průchod pod ulicí Michelská  

potřeba revize koncepce osvětlení  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

 

Budějovická | trasa C  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- parter  

potřeba revitalizovat celý objekt a přilehlé prostory veřejného prostranství v 1np 

a 1pp)  

provizorní komerční stavby v okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nedostatečný, nesourodý, nedostatečně udržovaný mobiliář, lávka, schodiště a zídek 

ohraničujících zeleň  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba rekonstrukce všech pochozích povrchů  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

velmi rušivý shluk neregulované reklamy a značení na přilehlém náměstí s komerční 

vybavenosti  

- exteriér  

velmi rušivý shluk neregulované reklamy a značení na přilehlém náměstí s komerční 

vybavenosti  

- interiér  

potřeba revize koncepce osvětlení  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  
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Pražského povstání | trasa C  

- parter  

provizorní komerční stavby v okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nedostatečný mobiliář a potřeba změny barevnosti zábradlí  

potřeba revize osvětlení  

nutná rekonstrukce pochozích povrchů především na přilehlém parkovišti v 2np 

a asfaltových plochách v 1np  

nutná rekonstrukce povrchů fasád a přilehlého jednopodlažního komerčního prostoru 

a údržba kamenného obkladu na autobusové zastávce  

potřeba revize využití prostorová zátoky přilehlého jednopodlažního objektu  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- exteriér  

konstrukčně komplikované zastřešení vstupu do vestibulu náročné na údržbu 

a zchátralý kamenem obložený sokl  

 

Vltavská | trasa C  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory tramvajových nástupišť, přilehlého veřejného 

prostranství s plastikami a navazujících podchodů pod ulicí Bubenská  

okolí metra by sneslo víc komerčních prostor a provizorní komerční stavby je nutno 

architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, nedostatečný, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba revize pochozích povrchů, zídek a zastřešení tramvajových zastávek  

silná potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

- exteriér  

nedostatečná údržba skleněných světlíků  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

potřeba revize koncepce osvětlení  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

 

Nádraží Holešovice | trasa C  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  
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- parter  

potřeba revitalizovat přilehlé prostory autobusových, tramvajových i vlakových 

nástupišť, veřejného prostranství u obou vestibulů a podchodů pod ulicí Vrbenského  

provizorní komerční stavby je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, nedostatečný, nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba revize pochozích povrchů, zídek a zastřešení autobusových zastávek  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

- exteriér  

nedostatečná údržba fasád (graffiti / zchátralý materiál)  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy a značení  

- interiér  

potřeba revize koncepce osvětlení  

nedostatečná údržba podchodu pod ulicí Vrbenského  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

 

Ládví | trasa C  [BONUS = stanice je pro IPR Praha prioritní k řešení]  

- parter  

provizorní komerční stavby v okolí je nutno architektonicky potvrdit nebo regulovat  

nesourodý, zchátralý, nedostatečný a nedostatečně udržovaný mobiliář  

potřeba revize koncepce osvětlení  

potřeba krajinářské koncepce v přilehlém území  

- exteriér  

relativně velký objekt přispívá nepropustnosti v území a nenabízí příliš příležitosti 

k tvorbě živého parteru  

členitý a komplikovaný tvar konstrukce se špatně udržuje a materiál rychleji koroduje  

četnost materiálů a specifických detailů je náročné na údržbu  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

- interiér  

četnost reflexivních materiálů ve vestibulu tříští dojem celistvosti  

opticky rušivý shluk neregulované reklamy  

 

Nádraží Krč | trasa D  

- parter  

nedostatek komerčních prostor  

mobiliář nesourodý se zbytkem systému metra  

chybí čitelná koncepce osvětlení  

chybí čitelná krajinářská koncepce  

není alokovaný prostor pro reklamu  
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- exteriér  

stavba původně koncipována jako most je pro svůj koncept příliš masivní  

žebrové členění ji dělá náchylnější na údržbu  

není alokovaný prostor pro reklamu  

- interiér  

chybí čitelná koncepce osvětlení  

není alokovaný prostor pro reklamu  

 

Nemocnice Krč | trasa D  

- urbanismus  

potřeba širší urbanistické vize v území  

- parter  

nedostatek komerčních prostor  

mobiliář nesourodý se zbytkem systému metra  

chybí čitelná koncepce osvětlení  

chybí čitelná krajinářská koncepce  

není alokovaný prostor pro reklamu  

- exteriér  

geometricky výrazné a konstrukčně i údržbové náročné vestibuly v zatím 

nedefinovaném urbanistickém kontextu  

žebrové členění ji dělá náchylnější na údržbu  

není alokovaný prostor pro reklamu  

- interiér  

chybí čitelná koncepce vazby na Thomayerovu nemocnici / podchod pod ulicí 

Vídeňská  

chybí čitelná koncepce osvětlení  

není alokovaný prostor pro reklamu  
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2.1 Význam stanice  
Stanice je významnou bránou (vstupem) do města, nebo slouží jako výstupní 

a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu v okolí 

stanice, zároveň patří mezi stanice s největším obratem cestujících  

Stanice se nachází v modernistickém městě na sídlišti, v krajním případě je okraj 

sídliště v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů ze stanice, zároveň patří 

mezi stanice s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti do 10 minut 

od výstupů ze stanice  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce infrastruktury a krajiny: 

Ing. Lukáš Tittl, Bc. Jan Zalabák  

Hodnocení tohoto kritéria vycházelo ze současného stavu, přičemž u připravované trasy 

metra D se vycházelo z aktuální projektové dokumentace.  

Základní zásady pro hodnocení významu stanice  

Druhé kolo analýzy bylo rozděleno do dvou hledisek.  

V rámci hlediska 2.1.A byla každá stanice hodnocena podle toho, zda je významnou bránou 

(vstupem) do města, nebo slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního 

nebo metropolitního významu v okolí stanice. Stanice, které byly označeny jako brána do 

města, jsou takové stanice, které jsou využívány pro cesty do města jednak občasnými, tak 

i pravidelnými návštěvníky. Tyto stanice jsou situovány především u velkých železničních 

stanic, autobusových terminálů, nebo jsou využívány pro cesty na mezinárodní letiště. Dále 

byly na území hlavního města Prahy vytipovány významné cíle (veřejná vybavenost 

a turistické cíle). Tyto cíle byly přiřazeny k jednotlivým stanicím metra (viz tabulka níže). Pro 

kladné hodnocení v tomto hledisku bylo nutné, aby stanice patřila mezi 20 stanic s největším 

obratem cestujících. Obrat jednotlivých stanic byl převzat z „Komplexního přepravního 

průzkumu metra 2015“, který byl proveden v listopadu 2015.  

V rámci hlediska 2.1.B byla každá stanice hodnocena podle umístění v modernistickém 

městě na sídlišti, v krajním případě umístěné na okraji sídliště v docházkové vzdálenosti do 

5 minut od výstupů ze stanice. Pro kladné hodnocení v tomto hledisku bylo nutné, aby 

stanice patřila mezi 30 stanic s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti do 

10 minut od výstupu ze stanice. Pro určení docházkové vzdálenosti byla využita prostorová 

analýza v programu ArcMap.  

Pro získání BONUSU v tomto kole bylo nutné, aby stanice hodnocena kladně podle hlediska 

2.1.A patřila mezi 10 stanic s největším obratem cestujících, nebo aby stanice hodnocena 

kladně podle hlediska 2.1.B patřila mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v docházkové 

vzdálenosti 10 minut od vstupu ze stanice.  
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Hledisko hodnocení 2.1.A  

- stanice je významnou bránou (vstupem) do města, nebo slouží jako výstupní 

a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu v okolí 

stanice  

- stanice patří mezi 20 stanic s největším obratem cestujících  

 

Hledisko hodnocení 2.1.B  

- stanice se nachází v modernistickém městě na sídlišti, v krajním případě je okraj 

sídliště v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů ze stanice  

- stanice patří mezi 30 stanic s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti 

10 minut od vstupu ze stanice  

Cíle regionálního nebo metropolitního významu přiřazené k jednotlivým stanicím metra  

Stanice 
Cíle regionálního nebo metropolitního významu v okolí stanice 

(veřejná vybavenost a turistické cíle) 

Depo Hostivař x 

Skalka x 

Strašnická x 

Želivského Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Olšanské hřbitovy 

Flora Olšanské hřbitovy, obchodní centrum Flora (s multikinem IMAX) 

Jiřího z Poděbrad x 

Náměstí Míru Vinohradské divadlo 

Muzeum A Národní muzeum, Státní opera, centrum města 

Můstek A Stavovské divadlo, Universita Karlova, Magistrát HMP, centrum města 

Staroměstská 
Radnice HMP, Městská knihovna, Dům umělců - Rudolfinum, Klementinum, 

Uměleckoprůmyslové muzeum, UMPRUM, fakulty UK, centrum města 

Malostranská Národní galerie, Pražský hrad a zahrady, Úřad vlády ČR, Senát ČR 

Hradčanská Pražský hrad a zahrady, Letenské sady, stadion Sparta 

Dejvická Areál vysokých škol ČVUT a VŠCHT, Národní technická knihovna 

Bořislavka x 

Nádraží Veleslavín x 

Petřiny obora Hvězda 

Nemocnice Motol Nemocnice Motol 

Zličín obchodní zóna Zličín 

Stodůlky x 

Luka x 

Lužiny x 

Hůrka x 

Nové Butovice x 

Jinonice Universita Karlova - fakulty sociálních věd, humanitních studií  

Radlická x 

Smíchovské nádraží x 

Anděl obchodní centra Nový Smíchov, Anděl City 

Karlovo náměstí ČVUT, Všeobecná fakultní nemocnice, centrum města 

Národní třída Národní divadlo, Magistrát HMP, centrum města 

Můstek B Stavovské divadlo, Universita Karlova, Magistrát HMP, centrum města 

Náměstí Republiky obchodní domy Palladium a Kotva, Obecní dům, centrum města  
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Stanice 
Cíle regionálního nebo metropolitního významu v okolí stanice 

(veřejná vybavenost a turistické cíle) 

Florenc B Karlínské divadlo, hotel Hilton 

Křižíkova Forum Karlín 

Invalidovna x 

Palmovka x 

Českomoravská O2 aréna, Galerie Harfa 

Vysočanská kongres. hotel Clarion 

Kolbenova x 

Hloubětín x 

Rajská zahrada x 

Černý Most obchodní zóna Černý Most 

Háje x 

Opatov x 

Chodov obchodní centrum Chodov 

Roztyly Kunratický a Michelský les 

Kačerov x 

Budějovická koncentrace vybavenosti městského významu 

Pankrác C koncentrace vybavenosti městského významu 

Pražského povstání x 

Vyšehrad Kongresové centrum Praha, Vyšehrad 

I. P. Pavlova Kliniky VFN 

Muzeum C Národní muzeum, Státní opera, centrum města 

Hlavní nádraží x 

Florenc C Karlínské divadlo, hotel Hilton 

Vltavská Holešovická tržnice 

Nádraží Holešovice Výstaviště, Tip Sport Arena 

Kobylisy Katastrální úřad 

Ládví x 

Střížkov x 

Prosek x 

Letňany PVA, Letiště Letňany 

Pankrác D koncentrace vybavenosti městského významu 

Olbrachtova x 

Nádraží Krč x 

Nemocnice Krč Thomayerova nemocnice, IKEM 

Nové Dvory x 

Libuš x 

Písnice SAPA 

Depo Písnice x 

 

  



63 

Obraty cestujících ve stanicích metra dle Komplexního přepravního průzkumu metra 2015 
P

o
řa

d
í 

Stanice 
Obrat cestujících 

za den 

1 I. P. Pavlova 102 379 

2 Anděl 97 863 

3 Budějovická 90 324 

4 Můstek A 85 844 

5 Dejvická 84 149 

6 Kobylisy 78 459 

7 Florenc C 78 052 

8 Náměstí Republiky 77 399 

9 Hlavní nádraží 75 121 

10 Smíchovské nádraží 73 871 

11 Černý Most 71 715 

12 Kačerov 70 633 

13 Pankrác C 65 605 

14 Karlovo náměstí 65 594 

15 Háje 57 367 

16 Chodov 57 346 

17 Muzeum C 53 486 

18 Palmovka 50 859 

19 Vysočanská 47 610 

20 Nové Butovice 46 559 

21 Vltavská 43 775 

22 Nádraží Holešovice 41 525 

23 Hradčanská 40 730 

24 Staroměstská 40 358 

25 Ládví 40 330 

26 Zličín 39 734 

27 Nádraží Veleslavín 39 401 

28 Opatov 38 702 

29 Národní třída 37 577 

30 Pražského povstání 36 805 

31 Skalka 34 886 

P
o

řa
d

í 

Stanice 
Obrat cestujících 

za den 

32 Strašnická 34 100 

33 Vyšehrad 33 856 

34 Jiřího z Poděbrad 33 063 

35 Náměstí Míru 32 979 

36 Letňany 32 479 

37 Střížkov 29 771 

38 Bořislavka 29 505 

39 Luka 28 379 

40 Flora 27 830 

41 Petřiny 25 751 

42 Rajská zahrada 25 651 

43 Želivského 24 979 

44 Nemocnice Motol 24 833 

45 Hůrka 24 741 

46 Českomoravská 24 419 

47 Florenc B 23 849 

48 Lužiny 23 118 

49 Malostranská 21 663 

50 Stodůlky 20 342 

51 Můstek B 20 077 

52 Roztyly 19 991 

53 Křižíkova 19 344 

54 Hloubětín 17 988 

55 Muzeum A 17 438 

56 Prosek 16 419 

57 Jinonice 12 349 

58 Radlická 11 993 

59 Depo Hostivař 10 754 

60 Invalidovna 8 966 

61 Kolbenova 3 601 

 
Do tohoto pořadí nebyly zahrnuty nové stanice metra D. V tabulce je uveden současný obrat 

cestujících. Čísla predikce obratu na nových stanicích metra D nejsou porovnatelná se současným 

stavem, a proto nemohly být do této tabulky použity.  
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Počty obyvatel v docházkové vzdálenosti do 10 minut od výstupu ze stanice 
P

o
řa

d
í 

Stanice Počet obyvatel 

1 Jiřího z Poděbrad 18 400 

2 Náměstí Míru 16 003 

3 Háje 14 737 

4 Můstek A 14 405 

5 Flora 13 995 

6 Karlovo náměstí 13 335 

7 I. P. Pavlova 11 440 

8 Dejvická 11 212 

9 Pankrác D 11 178 

10 Luka 10 977 

11 Muzeum A 10 638 

12 Muzeum C 10 638 

13 Lužiny 10 471 

14 Střížkov 10 080 

15 Hůrka 9 985 

16 Budějovická 9 893 

17 Národní třída 9 677 

18 Strašnická 9 537 

19 Náměstí Republiky 8 699 

20 Anděl 8 523 

21 Bořislavka 8 485 

22 Ládví 8 474 

23 Petřiny 8 441 

24 Olbrachtova 8 380 

25 Hradčanská 8 169 

26 Prosek 8 133 

27 Pražského povstání 7 993 

28 Skalka 7 807 

29 Vltavská 7 604 

30 Kobylisy 7 321 

31 Palmovka 6 679 

32 Můstek B 6 271 

33 Pankrác C 6 038 

34 Libuš 5 910 

35 Vyšehrad 5 828 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

řa
d

í 

Stanice Počet obyvatel 

36 Vysočanská 5 810 

37 Nové Dvory 5 803 

38 Nové Butovice 5 780 

39 Křižíkova 5 725 

40 Staroměstská 5 677 

41 Opatov 5 434 

42 Hloubětín 5 335 

43 Rajská zahrada 4 955 

44 Černý Most 4 760 

45 Českomoravská 4 665 

46 Nemocnice Krč 4 471 

47 Florenc B 4 238 

48 Florenc C 3 819 

49 Stodůlky 3 637 

50 Kačerov 3 563 

51 Chodov 3 545 

52 Nádraží Veleslavín 3 188 

53 Želivského 3 176 

54 Písnice 3 071 

55 Roztyly 2 915 

56 Invalidovna 2 620 

57 Hlavní nádraží 2 581 

58 Nádraží Holešovice 2 428 

59 Jinonice 1 597 

60 Smíchovské nádraží 1 414 

61 Malostranská 1 012 

62 Nádraží Krč 822 

63 Kolbenova 707 

64 Radlická 532 

65 Zličín 104 

66 Depo Písnice 40 

67 Nemocnice Motol 3 

68 Depo Hostivař 3 

69 Letňany 0 
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Komentář k jednotlivým stanicím metra  

Trasa A  

Depo Hostivař | trasa A  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

59. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

68. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Skalka | trasa A  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 31. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 28. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Strašnická | trasa A  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 32. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

18. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Želivského | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 43. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

53. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Flora | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 40. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  
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Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

5. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Jiřího z Poděbrad | trasa A  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 34. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

1. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Náměstí Míru | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 35. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

2. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Muzeum | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 55. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

11. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Můstek | trasa A  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a získala 

kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 4. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že 

stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

4. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  
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Staroměstská | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 24. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

40. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Malostranská | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 49. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

61. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Hradčanská | trasa A  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

23. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

25. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Dejvická | trasa A  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a získala 

kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

5. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

8. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Bořislavka | trasa A  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

38. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 21. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  
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Nádraží Veleslavín | trasa A  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

27. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

52. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Petřiny | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 41. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 23. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Nemocnice Motol | trasa A  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 44. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

67. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Trasa B  

Zličín | trasa B  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

26. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

65. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Stodůlky | trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 50. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 
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49. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Luka | trasa B  [BONUS = stanice patří mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v 10 minutové 

docházkové vzdálenosti a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.B]  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 39. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 10. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Lužiny | trasa B  [BONUS = stanice patří mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v 10 minutové 

docházkové vzdálenosti a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.B]  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 48. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 13. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Hůrka | trasa B  [BONUS = stanice patří mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v 10 minutové 

docházkové vzdálenosti a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.B]  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 45. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 15. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Nové Butovice | trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

20. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 38. 

největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  
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Jinonice | trasa B  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 57. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

59. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Radlická | trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 58. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

64. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Smíchovské nádraží | trasa B  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem 

cestujících a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

10. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

60. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Anděl | trasa B  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a získala 

kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 2. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že 

stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

20. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Karlovo náměstí | trasa B  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 14. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, 

že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  
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Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

6. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Národní třída | trasa B  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 29. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

17. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Můstek | trasa B  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 51. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

32. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Náměstí Republiky | trasa B  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících 

a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

8. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

19. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Florenc | trasa B  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

47. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

47. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  
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Křižíkova | trasa B  [stanice neprošla předchozím kolem výběru]  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 53. nejzatíženější stanicí.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

39. největší stanicí.  

Invalidovna | trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 60. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

56. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Palmovka | trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

18. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

31. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Českomoravská | trasa B  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 46. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

45. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Vysočanská | trasa B  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

19. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 
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36. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Kolbenova | trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 61. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

63. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Hloubětín| trasa B  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 54. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

42. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Rajská zahrada| trasa B  [stanice neprošla předchozím kolem výběru]  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 42. nejzatíženější stanicí.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 43. největší 

stanicí.  

Černý Most | trasa B  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

11. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

44. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  
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Trasa C  

Háje | trasa C  [BONUS = stanice patří mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v 10 minutové 

docházkové vzdálenosti a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.B]  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

15. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 3. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Opatov | trasa C  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

28. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

41. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Chodov | trasa C  [stanice neprošla předchozím kolem výběru]  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 16. nejzatíženější stanicí.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 51. největší 

stanicí.  

Roztyly | trasa C  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

52. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

55. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Kačerov | trasa C  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

12. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

50. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  
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Budějovická | trasa C  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících 

a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

3. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 16. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Pankrác | trasa C  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 13. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, 

že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

33. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Pražského povstání | trasa C  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 30. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 27. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Vyšehrad | trasa C  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 33. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

35. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

I. P. Pavlova | trasa C  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a 

získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 1. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že 

stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 
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7. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Muzeum | trasa C  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 17. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, 

že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

12. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Hlavní nádraží | trasa C  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a 

získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

9. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

57. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Florenc | trasa C  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a získala 

kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

7. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

48. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Vltavská | trasa C  

Stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního 

významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 21. nejzatíženější stanicí. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

29. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Nádraží Holešovice | trasa C  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

22. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  
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Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

58. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Kobylisy | trasa C  [BONUS = stanice patří mezí 10 stanic s největším obratem cestujících a získala 

kladné hodnocení v hledisku 2.1.A]  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

6. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 30. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Ládví | trasa C  

Stanice je významnou bránou do města. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

25. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 22. největší 

stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení.  

Střížkov | trasa C  [stanice neprošla předchozím kolem výběru]  

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 37. nejzatíženější stanicí.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 14. největší stanicí.  

Prosek | trasa C  [stanice neprošla předchozím kolem výběru] 

Stanice není významnou bránou do města, ani neslouží jako výstupní a nástupní pro cesty 

k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je dle obratu cestujících v pořadí 

až 56. nejzatíženější stanicí.  

Stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od něho. 

Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 26. největší stanicí.  

Letňany | trasa C  

Stanice je významnou bránou do města a slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu. Stanice je ale dle obratu cestujících v pořadí až 

36. nejzatíženější stanicí. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut od 

něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

69. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  
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Trasa D  

Pankrác | trasa D  [BONUS = stanice patří mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v 10 minutové 

docházkové vzdálenosti a získala kladné hodnocení v hledisku 2.1.B]  

Stanice bude sloužit jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo 

metropolitního významu. Obrat stanice v současném stavu nemohl být stanoven. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Budoucí stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut 

od něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

9. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice získala v hledisku 2.1.B kladné hodnocení. 

Olbrachtova | trasa D  [stanice neprošla předchozím kolem výběru]  

Stanice nebude významnou bránou do města, ani nebude sloužit jako výstupní a nástupní 

pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Obrat stanice v současném 

stavu nemohl být stanoven.  

Budoucí stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut 

od něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí 

24. největší stanicí.  

Nádraží Krč | trasa D  

Stanice nebude významnou bránou do města, ani nebude sloužit jako výstupní a nástupní 

pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Obrat stanice v současném 

stavu nemohl být stanoven. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Budoucí stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 

5 minut od něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti 

v pořadí až 62. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B 

kladné hodnocení.  

Nemocnice Krč | trasa D  

Stanice bude sloužit jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo 

metropolitního významu. Obrat stanice v současném stavu nemohl být stanoven. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Budoucí stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut 

od něho. Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

46. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Nové Dvory | trasa D  

Stanice nebude významnou bránou do města, ani nebude sloužit jako výstupní a nástupní 

pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Obrat stanice v současném 

stavu nemohl být stanoven. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Budoucí stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut 

od něho. Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 
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37. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Libuš | trasa D  

Stanice nebude významnou bránou do města, ani nebude sloužit jako výstupní a nástupní 

pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu. Obrat stanice v současném 

stavu nemohl být stanoven. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné 

hodnocení.  

Budoucí stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut 

od něho. Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

34. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Písnice | trasa D  

Stanice bude sloužit jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům regionálního nebo 

metropolitního významu. Obrat stanice v současném stavu nemohl být stanoven. Z toho 

vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Budoucí stanice se nachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 5 minut 

od něho. Stanice je ale dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti v pořadí až 

54. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B kladné 

hodnocení.  

Depo Písnice | trasa D  

Stanice bude významnou bránou do města. Obrat stanice v současném stavu nemohl být 

stanoven. Z toho vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.A kladné hodnocení.  

Budoucí stanice se nenachází v modernistickém městě či v docházkové vzdálenosti do 

5 minut od něho. Stanice je dle počtu obyvatel v 10 minutové docházkové vzdálenosti 

v pořadí až 66. největší stanicí. Z hodnocení vyplývá, že stanice nezískala v hledisku 2.1.B 

kladné hodnocení.  

 



 

80 

3.1 Rozvojový potenciál stanice a výhodnost pro město do něj 

investovat  
Stanice má potenciál být využívána dalšími cestujícími  

Okolí stanice má potenciál nejvyššího vlivu na přidanou hodnotu u nové výstavby  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce strategií a politik: Ing. arch. Lukáš 

Makovský, Ing. Vojtěch Žabka  

Předmětem tohoto úkolu je vyčíslit ekonomický potenciál jednotlivých stanic metra a jejich 

okolí, jinými slovy jak a do jaké míry je možné snížit náklady a zvýšit výnosy v oblasti 

hospodaření s územím a nemovitostmi a způsobem jeho využívání ve vztahu k síti metra.  

Do výpočtu jsou zahrnuty jak přímé výnosy a úspory projevující se ve finančních transferech 

samosprávy a jí zřizovanými podniky, tak externality, které nejsou finančními transfery 

a dotýkají se širokého okruhu aktérů.  

Řešení úkolu jsme rozdělili do tří částí, v první části se zaměřujeme na benefit zvýšení počtu 

uživatelů jednotlivých stanic za předpokladu, že nebudeme v jejich spádové oblasti uvažovat 

s novou výstavbou. V druhé části se zaměřujeme na benefit plánovaných parkovišť P+R a ve 

třetí části pak počítáme ekonomický potenciál spádové oblasti stanice metra s ohledem na 

možnou novou výstavbu. Hodnoty potenciálu parkovišť P+R a nové výstavby uvádíme jak 

v podobě celkového úhrnu, tak i v relativní podobě přepočtené na jedno stání P+R, 

respektive m2 nové výstavby.  

Samostatně pak ještě uvádíme hodnotu stavebních pozemků ve vlastnictví města 

v analyzovaném okolí stanice metra a stejně tak uvádíme samostatně u některých stanic 

potenciál zřízení parkoviště B+R.  

Ekonomické veličiny jsou uvedeny v podobě toku peněz za rok.  

Každá část se skládá z dílčích výpočtů, ve kterých jsou sledované veličiny, tvořící ucelené 

skupiny vlivů na ekonomický potenciál, které jsou přepočítány na Koruny, a proto je možné 

i dílčí výpočty porovnávat v rámci jedné stanice i mezi stanicemi navzájem. Metodika 

výpočtu je popsána níže.  

 

Metodika hodnocení ekonomického potenciálu  

Obecná východiska  

Analýza se zaměřuje na území v docházkové vzdálenosti 10 minut pěší chůze od stanice 

metra. Pro první a druhou část je započítáno území podle cestní sítě, ve třetí části zaměřené 

na rozvojový potenciál výstavby je započteno území podle vzdušné vzdálenosti, protože 

území v současné době často nedisponuje žádnou cestní sítí, a proto by nebylo započteno. 

Samostatně je vymezeno území pro potenciál cyklodojížďky, které je vymezeno jako 
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vzdálenost 10 minut jízdy na kole od stanice metra s odečtením 10 minutové vzdálenosti pěší 

dostupnosti.  

V části analýzy zaměřené na dojížďku uvažujeme pro dojíždějící osobu 462 dojížděk za rok, 

tedy každý pracovní den tam a zpět s odečtem 20 dní dovolené.  

Jako referenční oblast dojížďky stanovujeme centrum města vymezené Vltavou na severu 

a západě, magistrálou na východě a novoměstskými hradbami na jihu.  

U změny času dojížďky mezi automobilem a metrem počítáme s rozdílem času mezi 

standartním časem soupravy metra z analyzované stanice do centra města a časem jízdy 

vozem od této stanice do centra města. Pro určení času jízdy automobilem byla využita 

aplikace Google maps a v nich méně příznivá hodnota času dojížďky v pondělí v 8 hodin ráno.  

První část: benefit zvýšení počtu uživatelů  

Výpočet benefitu zvýšení počtu uživatelů systému metra je založen na vzájemném srovnání 

stanic metra a na dopravním chování obyvatel v analyzovaném spádovém území. 

Předpokladem je, že hlavní moment rozhodování pro obyvatele ze spádové oblasti stanice 

metra je, jestli pro dojížďku využijí automobil, nebo hromadnou dopravu. S ohledem 

k objemu pěší a cyklistické dopravy je možné je v tomto výpočtu zanedbat. Rovněž dopravní 

chování obyvatel ukazuje dostředný pohyb při dojížďce, a proto můžeme metro a automobil 

považovat v tomto výpočtu za srovnatelné.  

Stanice jsme rozdělili do pásem po 3 minutách dostupnosti centra Prahy a v rámci každého 

pásma jsme vypočetli 30. percentil podílu využívání automobilu jako dopravního prostředku 

dojížďky. Tuto hodnotu vnímáme jako dosažitelný potenciál vlastní jednotlivým pásmům 

města. Tyto vypočtené podíly jsou odečteny od hodnot dojížďky automobilem u jednotlivých 

stanic metra a výsledkem je v případě kladné hodnoty podíl osob, které by potenciálně 

mohly k dojížďce využívat metro.  

Pro výpočet benefitu zvýšení počtu uživatelů jsou pro výsledný počet potenciálních uživatelů 

vypočteny následující hodnoty: První je snížení externalit na dopravu, tedy započtení nákladů 

na znečištění ovzduší, hluk, vliv na globální oteplování, správu komunikací a škodu 

způsobenou nehodami. Tyto hodnoty jsou vypočtené z jednotkové ceny za ujetý 

vozokilometr, kdy jednotková cena za vozokilometr je 1,675 Kč (hodnota je odvozena ze 

srovnávací studie External Costs of Transport dánského ministerstva dopravy z roku 2004, 

která srovnává 6 předchozích studií věnujících se internalizaci externalit spojených 

s dopravou). Dále je započítána cena času s průměrnou pražskou superhrubou hodnotou 

279 Kč za hodinu, který je ušetřen při dojížďce metrem. Jako poslední je započítán vyšší 

výnos z jízdného, který je vypočten poměrně počtem nových jízd ve vztahu k celkovému 

počtu jízd a poměrnému příjmu z nich. Výsledkem výpočtu je benefit zvýšení počtu uživatelů 

systému metra za rok.  
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Druhá část: benefit plánovaných parkoviště P+R  

Druhou částí je výpočet benefitů z plánovaných parkovišť P+R. Realizací těchto parkovišť 

dojde k převedení části dojíždějících uvnitř města z individuální automobilové dopravy na 

dopravu metrem v úseku od parkoviště do centra města.  

Benefity parkovišť P+R jsou vypočteny obdobně jako v případě výpočtu nových potenciálních 

uživatelů metra. První je snížení externalit na dopravu, tedy započtení nákladů na znečištění 

ovzduší, hluk, vlil na globální oteplování, správu komunikací a škodu způsobenou nehodami. 

Tyto hodnoty jsou vypočtené z jednotkové ceny za ujetý vozokilometr, kdy jednotková cena 

za vozokilometr je 1,675 Kč (hodnota je odvozena ze srovnávací studie External Costs of 

Transport dánského ministerstva dopravy z roku 2004, která srovnává 6 předchozích studií 

věnujících se internalizaci externalit spojených s dopravou). Dále je započítána cena času 

s průměrnou pražskou superhrubou hodnotou 279 Kč za hodinu, který je ušetřen při 

dojížďce metrem od parkoviště P+R do centra. Jako poslední je započítán vyšší výnos 

z jízdného, který je vypočten poměrně počtem nových jízd ve vztahu k celkovému počtu jízd 

a poměrnému příjmu z nich. Dále jsou vypočteny přímé náklady na výstavbu parkoviště 

včetně pozemků a výnosy z parkování po dobu ekonomické životnosti projektu (účetní doba 

odpisu projektu, 50 let). Výsledkem výpočtu je benefit plánovaných parkovišť P+R za rok.  

Třetí část: ekonomický potenciál nové výstavby  

Ve třetí části se zaměřujeme na ekonomický potenciál nové výstavby, tedy hodnotu 

nemovitostí, které mohou být realizovány v analyzované spádové oblasti metra. Hodnota je 

vypočtena jako 70% hrubé podlažní plochy (plocha snížená o neprodejnou plochu 

a konstrukce) násobených tržní hodnotou nemovitostí na metr čtverečný v území. Ve velkých 

rozvojových a transformačních území bez stávajících relevantních hodnot odvozujeme 

potenciální hodnotu nemovitostí podle stávajících hodnot nemovitostí v obdobných 

referenčních územích.  

Jelikož všechny doposud představené měřené veličiny jsou uvedeny v podobě toku (náklady 

a výnosy za čas), převádíme i hodnotu nemovitostí do podoby toku, který nazýváme 

peněžním tokem potenciálních nemovitostí. Pro jeho výpočet používáme konstantní 

návratnost kapitálu 15 let. Přestože používáme pojem peněžní tok, za reálných podmínek tok 

peněz nemusí nastat, například v případě, kdy vlastník nemovitosti nemovitost užívá sám, 

tedy ji nepronajímá.  

Příjem z pozemků vlastněných městem  

Příjem města z pozemků je vypočten jako součet ploch pozemků potenciálně zastavitelných 

v analyzovaném území vynásobený hodnotou pozemků dle cenové mapy. Pro srovnatelnost 

s ostatními veličinami je hodnota pozemků rovněž uvedena v tokové veličině příjmu 

z pozemků za rok při uvažovaném konstantním zhodnocení kapitálu 15 let.  

Obyvatelé v cyklodojížďkové vzdálenosti  

Počet obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti je vymezen do vzdálenosti 10 minut jízdy na 

kole po síti silnic a cyklostezek od stanice metra a je od něj odečtena vzdálenost do 10 minut 
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chůze od stanice metra. Předpokládáme, že z pěší vzdálenosti obyvatelé půjdou pěšky a kolo 

zvolí ti, pro které je pěší vzdálenost větší než 10 minut. Spádové oblasti cyklodojížďky se 

navzájem nepřekrývají.  

Tokové veličiny a jejich interpretace  

Jak již bylo uvedeno výše, všechny ekonomické veličiny jsou uvedeny ve formě toku peněz za 

rok. Dále benefit z realizace parkovišť P+R a peněžní tok z potenciálních nemovitostí jsou 

vyjádřeny dvěma způsoby. Předně jsou vyjádřeny úhrnně za analyzované území a poukazují 

na celkový dopad v případě realizace, rovněž jsou uvedeny i v relativní formě přepočtené na 

jedno parkovací stání, respektive metr čtverečný potenciální výstavby. V této relativní formě 

pak ukazují ekonomickou efektivitu.  

V textovém popisu jsou jednotlivé vypočtené hodnoty slovně ohodnoceny výrazy „nízký, 

podprůměrný, nadprůměrný, vysoký“. Tyto výrazy byly přiřazeny na základě rozdělení celého 

intervalu stanic na čtyři díly s přihlédnutím ke konkrétním hodnotám. V případě extrémních 

hodnot byly některé hodnoty popsány jako velmi nízké nebo velmi vysoké.  

 

Komentář k jednotlivým stanicím metra  

Trasa A  

Depo Hostivař | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má podprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 40 990 000 Kč ročně relativně nadprůměrný. Potenciál zvýšení 

počtu uživatelů je nízký a potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok 

přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 411 000 000 Kč za 

rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 11 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 34 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 1 900 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 21 280 000 Kč 

Skalka | trasa A  

Stanice má podprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 7 170 000 Kč ročně relativně podprůměrný. Potenciál zvýšení 

počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok 

přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 511 000 000 Kč za 

rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný. Stanice metra je s vysokým 

počtem 24 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 8 283 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 33 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 100 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 15 230 000 Kč 
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Strašnická | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně podprůměrný 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 126 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 25 500 

obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 5 179 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 5 870 000 Kč 

Želivského | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné 

hodnoty 773 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký. Stanice metra 

je s počtem 18 400 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 2 234 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 5 230 000 Kč 

Flora | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně nadprůměrný 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 27 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 22 000 

obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 4 653 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 900 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 3 260 000 Kč 

Jiřího z Poděbrad | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, v okolí stanice není potenciál nové 

výstavby. Stanice metra je s počtem 17 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná 

pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 932 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 - 

příjem z pozemků vlastněných městem - 

Náměstí Míru | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

82 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 138 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 100 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 4 630 000 Kč 
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Muzeum | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

193 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 19 770 000 Kč 

Můstek | trasa A  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nízký, potenciální výstavba má relativně vysoký peněžní 

tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 226 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 84 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 4 300 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 26 910 000 Kč 

Staroměstská | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

145 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 305 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 5 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 10 140 000 Kč 

Malostranská | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 54 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 50 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 5 800 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 5 440 000 Kč 

Hradčanská | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 

840 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 48 930 000 Kč 

Dejvická | trasa A  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné 

hodnoty 1 144 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný. 
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Stanice metra je s počtem 19 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro 

parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 200 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 19 670 000 Kč 

Bořislavka | trasa A  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů nemůže být spočítán, protože nedisponujeme aktuálními 

daty, potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr 

čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 204 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků 

pro výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 12 000 obyvatel v cyklodojížďkové 

vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 8 580 000 Kč 

Nádraží Veleslavín | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má podprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 21 060 000 Kč ročně relativně podprůměrný. Potenciál zvýšení 

počtu uživatelů nemůže být spočítán, protože nedisponujeme aktuálními daty, potenciální 

výstavba má relativně nízký peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké 

úhrnné hodnoty 51 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

benefit z realizace P+R na jedno stání 38 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 1 190 000 Kč 

Petřiny | trasa A  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů nemůže být spočítán, protože nedisponujeme aktuálními 

daty, potenciální výstavba má relativně nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr 

čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 22 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků 

pro výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 16 000 obyvatel v cyklodojížďkové 

vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 4 820 000 Kč 

Nemocnice Motol | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má nízkou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště by byl 

s hodnotou 2 200 000 Kč ročně relativně nízký. Potenciál zvýšení počtu uživatelů nemůže být 

spočítán, protože nedisponujeme aktuálními daty, potenciální výstavba má relativně 

podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné 

hodnoty 261 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. 
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Stanice metra je s počtem 15 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná 

pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

benefit z realizace P+R na jedno stání 22 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 26 780 000 Kč 

Trasa B  

Zličín | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má vysokou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště by 

byl s hodnotou 131 430 000 Kč ročně relativně vysoký. Potenciál zvýšení počtu uživatelů je 

nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně nízký peněžní tok přepočtený na metr 

čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 485 000 000 Kč za rok. Příjem města 

z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice metra je s počtem 15 000 obyvatel 

v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 156 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 82 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 200 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 15 330 000 Kč 

Stodůlky | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má nadprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 23 010 000 Kč ročně relativně nadprůměrný. Potenciál zvýšení 

počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně nadprůměrný peněžní tok 

přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 1 477 000 000 Kč za rok. 

Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice metra je s počtem 8 000 

obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 252 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 57 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 36 920 000 Kč 

Luka | trasa B  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

790 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 36 510 000 Kč 

Lužiny | trasa B  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné 
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hodnoty 469 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný. 

Stanice metra je s počtem 16 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná 

pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 22 100 000 Kč 

Hůrka | trasa B  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 

273 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 13 940 000 Kč 

Nové Butovice | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má podprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 30 350 000 Kč ročně relativně nadprůměrný. Stanice nemá 

potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nadprůměrný peněžní 

tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 688 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

benefit z realizace P+R na jedno stání 40 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 49 190 000 Kč 

Jinonice | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně podprůměrný 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 

862 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 5 262 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 33 210 000 Kč 

Radlická | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné 

hodnoty 1 436 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 209 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 700 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 41 180 000 Kč 
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Smíchovské nádraží | trasa B  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího 
vlivu na přidanou hodnotu nové výstavby]  

Stanice má velmi nízkou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště 

by byl s hodnotou 2 260 000 Kč ročně relativně nízký. Potenciál zvýšení počtu uživatelů je 

podprůměrný, potenciální výstavba má relativně nadprůměrný peněžní tok přepočtený na 

metr čtverečný a dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 2 230 000 000 Kč za rok. Příjem města 

z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 394 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 4 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 000 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 30 960 000 Kč 

Anděl | trasa B  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího vlivu na 

přidanou hodnotu nové výstavby]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

1 803 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice 

metra je s počtem 16 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 110 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 000 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 48 840 000 Kč 

Karlovo náměstí | trasa B  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

63 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 6 620 000 Kč 

Národní třída | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

44 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 900 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 740 000 Kč 

Můstek | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

44 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  
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benefit zvýšení počtu uživatelů 57 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 4 300 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 8 040 000 Kč 

Náměstí Republiky | trasa B  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího 
vlivu na přidanou hodnotu nové výstavby]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 

1 395 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 168 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 4 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 79 930 000 Kč 

Florenc | trasa B  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

1 842 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 13 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 800 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 59 860 000 Kč 

Křižíkova | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné 

hodnoty 1 295 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 200 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 49 800 000 Kč 

Invalidovna | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné 

hodnoty 2 557 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice 

metra je s počtem 10 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro 

parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 200 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 127 820 000 Kč 

Palmovka | trasa B  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího vlivu na 

přidanou hodnotu nové výstavby]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné 

hodnoty 2 678 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice 

metra je s počtem 17 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  
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benefit zvýšení počtu uživatelů 439 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 800 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 131 370 000 Kč 

Českomoravská | trasa B  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 

1 169 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 300 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 18 310 000 Kč 

Vysočanská | trasa B  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

1 602 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 28 370 000 Kč 

Kolbenova | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné 

hodnoty 1 981 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 10 080 000 Kč 

Hloubětín | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 200 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 200 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 10 170 000 Kč 

Rajská zahrada | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má nadprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 8 400 000 Kč ročně relativně podprůměrný. Potenciál zvýšení 

počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně nízký peněžní tok přepočtený na 

metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 485 000 000 Kč za rok. Příjem 

města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice metra je s počtem 12 000 obyvatel 

v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R. 
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benefit zvýšení počtu uživatelů 7 335 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 49 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 100 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 26 200 000 Kč 

Černý Most | trasa B  

Stanice má nadprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 45 690 000 Kč ročně relativně vysoký. Stanice nemá potenciál 

zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký peněžní tok přepočtený na 

metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 462 000 000 Kč za rok. Příjem 

města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice metra je s počtem 16 000 obyvatel 

v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

benefit z realizace P+R na jedno stání 45 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 1 900 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 28 750 000 Kč 

Trasa C  

Háje | trasa C  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího vlivu na přidanou 
hodnotu nové výstavby]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně nízký peněžní 

tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 

1 098 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice 

metra je s počtem 21 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 34 125 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 300 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 38 860 000 Kč 

Opatov | trasa C  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího vlivu na 
přidanou hodnotu nové výstavby]  

Stanice má nízkou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště by byl 

s hodnotou 31 900 000 Kč ročně relativně nadprůměrný. Potenciál zvýšení počtu uživatelů je 

vysoký, potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr 

čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 2 372 000 000 Kč za rok. Příjem města 

z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice metra je s počtem 22 000 obyvatel 

v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 9 561 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 31 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 53 990 000 Kč 

Chodov | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně podprůměrný 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 
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343 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný. Stanice metra 

je s počtem 15 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště 

B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 4 816 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 32 620 000 Kč 

Roztyly | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má nadprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 12 060 000 Kč ročně relativně podprůměrný. Potenciál zvýšení 

počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok 

přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 877 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný. Stanice metra je s počtem 

18 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 4 437 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 40 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 24 770 000 Kč 

Kačerov | trasa C  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 

256 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 2 795 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 4 580 000 Kč 

Budějovická | trasa C  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je vysoký, potenciální výstavba má relativně nízký peněžní 

tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 454 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 11 856 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 24 020 000 Kč 

Pankrác | trasa C  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné 

hodnoty 2 414 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice 

metra je s počtem 11 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro 

parkoviště B+R.  
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benefit zvýšení počtu uživatelů 1 621 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 104 320 000 Kč 

Pražského povstání | trasa C  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího 
vlivu na přidanou hodnotu nové výstavby]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné 

hodnoty 307 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 679 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 15 070 000 Kč 

Vyšehrad | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné 

hodnoty 697 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 100 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 32 870 000 Kč 

I. P. Pavlova | trasa C  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

139 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 300 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 8 790 000 Kč 

Muzeum | trasa C  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje nízké úhrnné hodnoty 

194 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 19 770 000 Kč 

Hlavní nádraží | trasa C  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího vlivu 
na přidanou hodnotu nové výstavby]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 

949 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nadprůměrný.  
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benefit zvýšení počtu uživatelů 35 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 700 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 25 860 000 Kč 

Florenc | trasa C  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je podprůměrný, potenciální výstavba má relativně vysoký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

1 914 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 4 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 800 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 54 650 000 Kč 

Vltavská | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

2 588 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice metra je 

s počtem 20 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 3 000 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 60 510 000 Kč 

Nádraží Holešovice | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje velmi vysoké úhrnné 

hodnoty 4 935 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice 

metra je s počtem 10 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro 

parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 891 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 900 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 123 630 000 Kč 

Kobylisy | trasa C  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 109 000 000 Kč 

za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 27 500 

obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 8 420 000 Kč 

Ládví | trasa C  [BONUS = potenciál využití dalšími cestujícími i potenciál nejvyššího vlivu na 
přidanou hodnotu nové výstavby]  

Stanice má velmi nízkou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště 

by byl s hodnotou 780 000 Kč ročně relativně nízký. Stanice nemá potenciál zvýšení počtu 
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uživatelů, potenciální výstavba má relativně nadprůměrný peněžní tok přepočtený na metr 

čtverečný, ale dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 300 000 000 Kč za rok. Příjem města 

z pozemků pro výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 12 500 obyvatel 

v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 348 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 3 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 600 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 10 630 000 Kč 

Střížkov | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má nízkou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště by byl 

s hodnotou 3 420 000 Kč ročně relativně nízký. Potenciál zvýšení počtu uživatelů je 

nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na 

metr čtverečný, ale dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 613 000 000 Kč za rok. Příjem 

města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný. Stanice metra je s počtem 11 000 obyvatel 

v cyklodojížďkové vzdálenosti případně vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 1 097 000 Kč 

benefit z realizace P+R na jedno stání 17 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 25 130 000 Kč 

Prosek | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciál zvýšení počtu uživatelů je nadprůměrný, potenciální výstavba má relativně 

podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné 

hodnoty 411 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je podprůměrný.  

benefit zvýšení počtu uživatelů 4 405 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 14 880 000 Kč 

Letňany | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice nemá potenciál zvýšení počtu uživatelů, potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 

1 735 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je vysoký. Stanice metra je 

s počtem 16 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti vhodná pro parkoviště B+R.  

benefit zvýšení počtu uživatelů - 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 100 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 105 850 000 Kč 
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Trasa D  

Pankrác | trasa D  

Potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, 

ale dosahuje vysoké úhrnné hodnoty 2 494 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro 

výstavbu je vysoký. Stanice metra je s počtem 11 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti 

případně výhledově vhodná pro parkoviště B+R.  

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 98 840 000 Kč 

Olbrachtova | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný 

a dosahuje nízké úhrnné hodnoty 221 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro 

výstavbu je nízký. Stanice metra je s počtem 14 500 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti 

výhledově případně vhodná pro parkoviště B+R.  

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 8 240 000 Kč 

Nádraží Krč | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má podprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 11 910 000 Kč ročně relativně podprůměrný. Potenciální 

výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje 

podprůměrné úhrnné hodnoty 444 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu 

je podprůměrný.  

benefit z realizace P+R 39 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 13 230 000 Kč 

Nemocnice Krč | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciální výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, 

ale dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 706 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků 

pro výstavbu je podprůměrný.  

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 23 360 000 Kč 

Nové Dvory | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má nadprůměrnou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit 

parkoviště by byl s hodnotou 8 130 000 Kč ročně relativně podprůměrný. Potenciální 

výstavba má relativně podprůměrný peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale dosahuje 

nadprůměrné úhrnné hodnoty 701 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu 

je vysoký. Stanice metra je s počtem 31 000 obyvatel v cyklodojížďkové vzdálenosti 

výhledově vhodná pro parkoviště B+R.  
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benefit z realizace P+R 54 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 500 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 53 360 000 Kč 

Libuš | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Potenciální výstavba má relativně nízký peněžní tok přepočtený na metr čtverečný, ale 

dosahuje nadprůměrné úhrnné hodnoty 973 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro 

výstavbu je nadprůměrný.  

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 400 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 28 930 000 Kč 

Písnice | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má vysokou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště by 

byl s hodnotou 27 150 000 Kč ročně relativně nadprůměrný. Potenciální výstavba má 

relativně nízký peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné 

hodnoty 329 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit z realizace P+R 67 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 300 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 4 900 000 Kč 

Depo Písnice | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Stanice má vysokou efektivitu parkoviště P+R na jedno stání, celkový benefit parkoviště by 

byl s hodnotou 52 210 000 Kč ročně relativně vysoký. Potenciální výstavba má relativně nízký 

peněžní tok přepočtený na metr čtverečný a dosahuje podprůměrné úhrnné hodnoty 

252 000 000 Kč za rok. Příjem města z pozemků pro výstavbu je nízký.  

benefit z realizace P+R 65 000 Kč 

peněžní tok potenciálních nemovitostí na m2 2 200 Kč 

příjem z pozemků vlastněných městem 7 960 000 Kč 
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4.1 Časová náročnost přípravy a klíčové časové vazby  
Není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně 

vyjasnit (případně i realizovat) klíčové investice  

Dopravním podnikem hl. m. Prahy plánovaná nebo připravovaná developerská 

revitalizace na pozemcích DP HMP v optimálním horizontu nejpozději do cca 5 let  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - s využitím podkladů Dopravního 

podniku hl. m. Prahy, a. s., jednotky Dopravní cesta Metro, Ing. Marek Kopřiva  

Vyhodnocení kritéria 4.1 bylo provedeno na základě zapojení všech sekcí Institutu plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy a zároveň i jednotky Dopravní cesta Metro Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, a. s. Zapojení širokého okruhu odborníků mělo za cíl identifikovat co nejobjektivněji 

a nejúplněji nutná zásadní podmiňující rozhodnutí města pro řešení veřejného prostoru 

v okolí stanic metra nebo klíčové investice - zejména infrastrukturní a developerské.  

Kritérium 4.1 sloužilo k rozdělení stanic, které byly v předchozích částech analýzy (resp. 

kolech hodnocení) vyhodnoceny jako stanice s hledanými vlastnostmi pro prioritní řešení 

zkvalitnění veřejného prostoru, na 2 skupiny:  

I. Prioritní stanice k řešení (z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru), kde je řešení 

reálné v nejbližších letech (nejpozději do cca 5 let) - jde o stanice, kde nejsou 

nutná zásadní podmiňující rozhodnutí města ani vyjasnění (případně i realizace) 

klíčových investic  

II. Podmínečně prioritní stanice k řešení (z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru), 

u kterých je nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města nebo 

prioritně vyjasnit (případně i realizovat) klíčové investice k tomu, aby se mohlo 

řešení zkvalitnění veřejného prostoru u těchto stanic také co nejdříve navrhnout 

a realizovat a využil se tím identifikovaný velký rozvojový potenciál těchto stanic  

 

Základní zásady pro hodnocení časové náročnosti přípravy a klíčových 

časových vazeb  

Za zásadní rozhodnutí a klíčové investice podmiňující způsob návrhu řešení okolí stanic byla 

považována taková, bez kterých nelze dospět ani k základnímu jednoznačnému návrhu 

zadání řešení zkvalitnění veřejného prostoru.  

Návrh řešení veřejného prostoru v okolí stanic mohou ovlivňovat i další rozhodnutí a klíčové 

investice v okolí stanic, jejichž zohledněním v návrhu zadání řešení lze dospět k relativně 

jednoznačnému návrhu zadání řešení. Tyto další důležité souvislosti byly v rámci této části 

analýzy také hledány jako pomůcka pro přípravu návrhů zadání řešení v další fázi 

vypracování dokumentu „Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra“.  

K doplnění informací o klíčových časových vazbách poskytla jednotka Dopravní cesta Metro 

DP HMP jako jeden z podkladů také seznam stanic, u kterých počítá do 5 let s developerskou 

revitalizací (na pozemcích DP HMP). K tomu už byly do současnosti učiněny některé 
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konkrétní přípravné kroky. Šlo konkrétně o 6 stanic: Invalidovna (B), Palmovka (B), 

Českomoravská (B), Vysočanská (B), Kačerov (C) a Florenc (C). V té souvislosti je nutné zmínit, 

že 2 z 6 uvedených stanic - Invalidovna (B) a Vysočanská (B) – nebyly nakonec v rámci 4. kola 

vůbec hodnoceny, protože neprošly sítem výběru (resp. hledání) během předchozích tří kol.  

Následující tabulka obsahuje identifikovaná nutná zásadní (časově nejistá) rozhodnutí města 

a klíčové investice podmiňující způsob řešení zkvalitnění veřejného prostoru v okolí stanice, 

které by v další fázi vypracování dokumentu „Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic 

metra“ bránily relativně jednoznačně sepsat návrh zadání řešení. Obsah tabulky byl klíčový 

pro rozdělení stanic do skupin I. Prioritní stanice k řešení a II. Podmínečně prioritní stanice 

k řešení.  

 

 

Legenda k tabulce:  

↔ předmět podmiňujícího rozhodnutí města nebo klíčová investice je v takové vzdálenosti od 

výstupů z metra, že řešení veřejného prostoru je možné alespoň v omezeném rozsahu  

* dle závazné regulace platného územního plánu (1999) - Podmíněnost staveb  
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Nutná zásadní (časově nejistá) rozhodnutí města a klíčové investice podmiňující způsob řešení 

zkvalitnění veřejného prostoru v okolí stanice  

Stanice 
Předmět nutného zásadního rozhodnutí města a klíčové investice podmiňující 

způsob řešení zkvalitnění veřejného prostoru v okolí stanice 

Depo Hostivař 
Přestavba terminálu PID, P+R, tramvajová smyčka, nová železniční zastávka s lávkou, 
případná zástavba 

Skalka x 

Strašnická x 

Želivského x 

Flora x 

Jiřího z Poděbrad 
v omezené míře: 
Obnova vodovodních řadů v ul. Sázavská, Korunní ↔ 
Rekonstrukce vodojemu - VDJ Korunní ↔ 

Náměstí Míru x 

Muzeum A 

Humanizace magistrály 
Rekonstrukce-revitalizace Václavského náměstí 
„Muzejní oáza“ 
Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží 
Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí 
v omezené míře také: 
Nová podzemní železniční stanice „Nové spojení II“ ↔ 

Můstek A Nová tramvajová trať Vinohradská - Václavské náměstí 

Staroměstská x 

Malostranská x 

Hradčanská 
Koncepce a regulace navazujícího území Hradčanská 
Výstavba železničního spojení Praha - letiště - Kladno 
Výstavba domů 

Dejvická 
v omezené míře: 
Dostavba severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí (směr ČVUT) ↔ 

Bořislavka 
v omezené míře: 
Kabel 110 kV Holešovice - Dejvice - Červený vrch ↔ 

Nádraží Veleslavín 

Koncepce a regulace navazujícího území v souvislosti s přestavbou vlakového nádraží 
Veleslavín a výstavbou autobusového terminálu Veleslavín a P+R 
v omezené míře také: 
Kabel 110 kV Holešovice - Dejvice - Červený vrch, Kabel 110 kV Červený vrch - Ruzyně 
↔ 

Petřiny x 

Nemocnice Motol 
Koncepce a regulace navazujícího území 
Nová tramvajová trať Kukulova 

Zličín Přestavba terminálu Zličín; P+R 

Stodůlky 
Záměr bytového domu na místě objektů prodejny Paprsek u metra - fáze studie 
P+R 

Luka x 

Lužiny x 

Hůrka x 

Nové Butovice x 

Jinonice x 

Radlická x 

Smíchovské nádraží 

Celková urbanistická koncepce území 
Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch 
Přestavba nádraží Smíchov – realizace zástavby ve vymezeném území je podmíněna * 
ve vztahu k železniční stavbě „Nové spojení II“ 
Potřeba stabilizace celkového výhledového řešení železnice 
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Stanice 
Předmět nutného zásadního rozhodnutí města a klíčové investice podmiňující 

způsob řešení zkvalitnění veřejného prostoru v okolí stanice 

Anděl 

Celková urbanistická koncepce území 
Dopravní řešení území Na Knížecí 
Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch 
Přestavba nádraží Smíchov – realizace zástavby ve vymezeném území je podmíněna * 
ve vztahu k železniční stavbě „Nové spojení II“ 

Karlovo náměstí x 

Národní třída x 

Můstek B x 

Náměstí Republiky Stabilizace řešení zástavby podél ulice Na Florenci 

Florenc B 
Celková studie území 
Umístění a výstavba budovy MHMP nad vestibulem metra 

Křižíkova x 

Invalidovna 
v omezené míře: 
Rekonstrukce ulice Sokolovská ↔ 

Palmovka 

Celková studie území 
Výstavba domu nad vestibulem metra (Palmovka ONE, Radnice…) 
Dopravní řešení území - umístění a výstavba krátkého tunelu "Pobřežní IV" (ano-ne?), 
napojení Libeňského mostu 

Českomoravská x 

Vysočanská Revitalizace náměstí OSN - aktuálně probíhá návrh na IPR Praha 

Kolbenova Rekonstrukce tramvajové trati Kolbenova 

Hloubětín x 

Rajská zahrada 
Záměr MČ na revitalizaci prostoru u metra u nároží ul. Cíglerovy a Bratří Venclíků 
Přestavba P+R 

Černý Most x 

Háje x 

Opatov 

Koncepce a regulace navazujícího území 
Výstavba domu nad vestibulem metra 
Příprava zadání RP 
Nová Východní tramvajová tangenta 
Záměr „Centrum Nový Opatov“ navazující na stanici metra 
P+R 

Chodov x 

Roztyly P+R v rámci předpokládané dostavby 

Kačerov 
Stabilizace výhledové podoby terminálu 
Propojení se železnicí 

Budějovická 

Možnost a způsob úprav v navazujícím území 
Výstavba domu nad stanicí metra 
Úprava nákupní zóny v prostoru pasáží - fáze studie 
v omezené míře také: 
Nová tramvajová trať ↔ 

Pankrác C 
Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 
v omezené míře také: 
Nová tramvajová trať ↔ 

Pražského povstání 

Výstavba domu nad stanicí metra 
v omezené míře také: 
Rekonstrukce tramvajové trati ↔ 
Revitalizace náměstí Hrdinů ↔ 
Humanizace magistrály ↔ 

Vyšehrad Humanizace magistrály 

I. P. Pavlova 

Humanizace magistrály 
Revitalizace náměstí I. P. Pavlova 
Rekonstrukce ulice Ječná 
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Stanice 
Předmět nutného zásadního rozhodnutí města a klíčové investice podmiňující 

způsob řešení zkvalitnění veřejného prostoru v okolí stanice 

Muzeum C 

Humanizace magistrály 
Rekonstrukce-revitalizace Václavského náměstí 
„Muzejní oáza“ 
Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží 
Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí 
v omezené míře také: 
Nová podzemní železniční stanice „Nové spojení II“ ↔ 

Hlavní nádraží 

Humanizace magistrály 
Revitalizace parku Vrchlického sady 
Nová tramvajová trať Vinohradská - Václavské náměstí - Hlavní nádraží 
Nová podzemní železniční stanice „Nové spojení II“ 
Záměr SŽDC propojení nádraží s Prahou 2 a Prahou 3 

Florenc C 
Celková studie území 
Umístění a výstavba budovy MHMP nad vestibulem metra - nutná koordinace s izolací 
stropní desky 

Vltavská 

Koncepce a regulace navazujícího území Holešovice-Bubny 
Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch 
Přestavba železniční stanice Bubny 
Přeložka kmenové stoky B, včetně shybky, P7 

Nádraží Holešovice 

Koncepce a regulace navazujícího území Holešovice-Bubny 
Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch 
Stabilizace celkového rozsahu autobusového terminálu 
Přeložka kmenové stoky B, včetně shybky, P7 

Kobylisy 
Dopravní řešení Kobyliského náměstí 
Nová tramvajová trať Kobylisy - Bohnice 

Ládví x 

Střížkov 
P+R 
v omezené míře také: 
Demontáž venkovního vedení 110 KV ↔ 

Prosek 
v omezené míře: 
Demontáž venkovního vedení 110 KV ↔ 

Letňany 
Koncepce a regulace navazujícího území 
Zpracování ÚS na VRÚ Letňany-Kbely 

Pankrác D 

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 
Nová tramvajová trať 
Administrativní centrum „Malá ledová vež“ na nároží ulic Na Strži a Budějovická - další 
výstup z metra D 

Olbrachtova Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 

Nádraží Krč 
Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice, v souvislosti s tím nové jezírko 
a přemostění, propojení s rekonstruovaným nádražím Krč a P+R 

Nemocnice Krč Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 

Nové Dvory Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 

Libuš 
Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 
Nová tramvajová trať Libuš - Modřany 

Písnice Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice 

Depo Písnice 
Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice, v souvislosti s tím umístění 
autobusového terminálu a P+R 
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Následující tabulka obsahuje další důležité souvislosti v okolí stanice pro zadání pro jeho 

řešení, které je nutné při návrhu zadání (v další fázi přípravy dokumentu „Veřejný prostor 

a jeho potenciál u stanic metra“) zohlednit a řešení s nimi koordinovat. Jsou uvedeny 

především pro informaci, protože by mohly být jednou z dobrých pomůcek právě při tvorbě 

zadání řešení.  

 

Další důležité souvislosti v okolí stanic pro zadání pro jeho řešení (pomůcka pro zadání řešení)  

Stanice 
Další důležité souvislosti v okolí stanice pro zadání pro jeho řešení 

(pomůcka pro zadání řešení) 

Depo Hostivař x 

Skalka 
Rozvojová plocha SV-J - možnost výstavby domu, vhodné řešit společně 
s autobusovým nádražím 

Strašnická 

Plocha výstavby SV-F; možnost výstavby domu; nutné řešit komplexně - soutěž na 
dům? 
Řešení dopravního schematu 
Rekonstrukce tramvajové trati Starostrašnická - V Olšinách 2019 
Vítězný projekt „Moje stopa 2015 - participativní rozpočet MČ Praha 10“ na obnovu 
okolí metra Strašnická 

Želivského x 

Flora Rekonstrukce Vinohradské ulice 

Jiřího z Poděbrad 
Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad - fáze DUR 
Rekonstrukce Vinohradské ulice 

Náměstí Míru x 

Muzeum A x 

Můstek A Rekonstrukce Václavského náměstí 

Staroměstská x 

Malostranská 
Dopravní řešení Klárova 
Rekonstrukce náměstí 

Hradčanská x 

Dejvická x 

Bořislavka 
Stavba AOC Bořislavka - do objektu bude vyústěn vestibul metra 
Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU 

Nádraží Veleslavín Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU 

Petřiny Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU 

Nemocnice Motol Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU 

Zličín x 

Stodůlky Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné 

Luka 
Rekonstrukce navazujících budov, rozvojová plocha pro dům SV-G 
Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné 

Lužiny 

Rozvojové plochy SV 
Záměr polyfunkčních domů po obou stranách (východ-západ) nákupního centra – fáze 
EIA 
Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné 

Hůrka 
Rozvojové plochy SMJ-G 
Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné 

Nové Butovice 
Navazující rozvojové plochy SMJ 
Rekonstrukce pěší promenády mezi stanicí metra a poliklinikou Lípa – fáze DUR 
Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné 

Jinonice Rozvojová plocha SV 

Radlická 
Stavba centrály ČSOB jižně od Radlické radiály – fáze DUR – požadavek IPR Praha na 
zpřístupnění objektu ČSOB z metra buď rozšířením vestibulu, nebo přístupem po 
povrchu 
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Stanice 
Další důležité souvislosti v okolí stanice pro zadání pro jeho řešení 

(pomůcka pro zadání řešení) 

Smíchovské nádraží x 

Anděl x 

Karlovo náměstí Projekt revitalizace Karlova náměstí 

Národní třída x 

Můstek B Rekonstrukce Václavského náměstí 

Náměstí Republiky Přestavba a rozšíření Masarykova nádraží 

Florenc B x 

Křižíkova x 

Invalidovna 

Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská – realizace 2016 
Dvě administrativní budovy nad vestibulem metra a namísto objektu Albert – fáze 
DUR 
Administrativní budova Rustonka II naproti metru – fáze ÚR 
Architektonicky hodnotný vestibul - nutno ochránit (podmínka rekonstrukce) 

Palmovka Rekonstrukce tramvajové trati Palmovka-blok – fáze DUR 

Českomoravská Rozvojová plocha pro výstavbu domu 

Vysočanská x 

Kolbenova x 

Hloubětín Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína – fáze DUR 

Rajská zahrada 
Záměr lávky od stanice metra přes Chlumeckou a žel. trať – fáze DUR, nová železniční 
zastávka 

Černý Most 
Přestavba P+R Černý Most I. - fáze DUR 
Špatný stav majetku ve správě MHMP (odbor správy majetku MHMP přislíbil nápravu) 

Háje Koncepce a regulace navazujícího území 

Opatov x 

Chodov Realizace rozšíření OC Chodov 

Roztyly x 

Kačerov x 

Budějovická x 

Pankrác C x 

Pražského povstání x 

Vyšehrad x 

I. P. Pavlova x 

Muzeum C x 

Hlavní nádraží x 

Florenc C x 

Vltavská x 

Nádraží Holešovice x 

Kobylisy x 

Ládví 
Koordinace s výsledky urbanisticko-architektonické soutěže MČ na úpravy centrálního 
veřejného prostoru u stanice metra 

Střížkov Možná výstavba domů SVJ 

Prosek Možná výstavba domů SV-G 

Letňany x 

Pankrác D x 

Olbrachtova x 

Nádraží Krč x 

Nemocnice Krč x 

Nové Dvory x 

Libuš x 

Písnice x 

Depo Písnice x 
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Komentář k jednotlivým stanicím metra  

Trasa A  

Depo Hostivař | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Přestavba terminálu PID, P+R, tramvajová smyčka, nová železniční zastávka s lávkou, 
případná zástavba  

Další důležité souvislosti:  

x  

Skalka | trasa A  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rozvojová plocha SV-J - možnost výstavby domu, vhodné řešit společně s autobusovým 

nádražím  

Strašnická | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Plocha výstavby SV-F; možnost výstavby domu; nutné řešit komplexně - soutěž na dům?  

Řešení dopravního schématu  

Rekonstrukce tramvajové trati Starostrašnická - V Olšinách 2019  

Vítězný projekt „Moje stopa 2015 - participativní rozpočet MČ Praha 10“ na obnovu okolí 

metra Strašnická  

Želivského | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Flora | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rekonstrukce Vinohradské ulice  
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Jiřího z Poděbrad | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

v omezené míře:  

Obnova vodovodních řadů v ul. Sázavská, Korunní  

Rekonstrukce vodojemu - VDJ Korunní  

Další důležité souvislosti:  

Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad - fáze DUR  

Rekonstrukce Vinohradské ulice  

Náměstí Míru | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Muzeum | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Humanizace magistrály  

Rekonstrukce-revitalizace Václavského náměstí  

„Muzejní oáza“  

Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží  

Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí  

v omezené míře také:  

Nová podzemní železniční stanice „Nové spojení II“  

Další důležité souvislosti:  

x  

Můstek | trasa A  

Nová tramvajová trať Vinohradská - Václavské náměstí  

Další důležité souvislosti:  

Rekonstrukce Václavského náměstí  

Staroměstská | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Malostranská | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  
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Další důležité souvislosti:  

Dopravní řešení Klárova  

Rekonstrukce náměstí  

Hradčanská | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Koncepce a regulace navazujícího území Hradčanská  

Výstavba železničního spojení Praha - letiště – Kladno  

Výstavba domů  

Další důležité souvislosti:  

x  

Dejvická | trasa A  

v omezené míře:  

Dostavba severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí (směr ČVUT)  

Další důležité souvislosti:  

x  

Bořislavka | trasa A  

v omezené míře:  

Kabel 110 kV Holešovice - Dejvice - Červený vrch  

Další důležité souvislosti:  

Stavba AOC Bořislavka - do objektu bude vyústěn vestibul metra  

Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU  

Nádraží Veleslavín | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Koncepce a regulace navazujícího území v souvislosti s přestavbou vlakového nádraží 
Veleslavín a výstavbou autobusového terminálu Veleslavín a P+R  

v omezené míře také:  

Kabel 110 kV Holešovice - Dejvice - Červený vrch, Kabel 110 kV Červený vrch – Ruzyně  

Další důležité souvislosti:  

Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU  

Petřiny | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU  

Nemocnice Motol | trasa A  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Koncepce a regulace navazujícího území  

Nová tramvajová trať Kukulova  
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Další důležité souvislosti:  

Udržitelnost projektu V.A ve vztahu k podpoře EU  

Trasa B  

Zličín | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Přestavba terminálu Zličín; P+R  

Další důležité souvislosti:  

x  

Stodůlky | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Záměr bytového domu na místě objektů prodejny Paprsek u metra - fáze studie  

P+R  

Další důležité souvislosti:  

Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné  

Luka | trasa B  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rekonstrukce navazujících budov, rozvojová plocha pro dům SV-G  

Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné  

Lužiny | trasa B  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rozvojové plochy SV  

Záměr polyfunkčních domů po obou stranách (východ-západ) nákupního centra – fáze EIA  

Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné  

Hůrka | trasa B  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rozvojové plochy SMJ-G  

Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné  
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Nové Butovice | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Navazující rozvojové plochy SMJ  

Rekonstrukce pěší promenády mezi stanicí metra a poliklinikou Lípa – fáze DUR  

Pozn.: stanice na JZ Městě pod tlakem investorů – zpracování ÚS potřebné  

Jinonice | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rozvojová plocha SV  

Radlická | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Stavba centrály ČSOB jižně od Radlické radiály – fáze DUR – požadavek IPR Praha na 

zpřístupnění objektu ČSOB z metra buď rozšířením vestibulu, nebo přístupem po povrchu  

Smíchovské nádraží | trasa B  

Celková urbanistická koncepce území  

Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch  

Přestavba nádraží Smíchov – realizace zástavby ve vymezeném území je podmíněna ve 
vztahu k železniční stavbě „Nové spojení II“  

Potřeba stabilizace celkového výhledového řešení železnice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Anděl | trasa B  

Celková urbanistická koncepce území  

Dopravní řešení území Na Knížecí  

Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch  

Přestavba nádraží Smíchov – realizace zástavby ve vymezeném území je podmíněna ve 
vztahu k železniční stavbě „Nové spojení II“  

Další důležité souvislosti:  

x  
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Karlovo náměstí | trasa B  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Projekt revitalizace Karlova náměstí  

Národní třída | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Můstek | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Rekonstrukce Václavského náměstí  

Náměstí Republiky | trasa B  

Stabilizace řešení zástavby podél ulice Na Florenci  

Další důležité souvislosti:  

Přestavba a rozšíření Masarykova nádraží  

Florenc | trasa B  

Celková studie území  

Umístění a výstavba budovy MHMP nad vestibulem metra  

Další důležité souvislosti:  

x  

Křižíkova | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Invalidovna | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

v omezené míře: 

Rekonstrukce ulice Sokolovská  
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Další důležité souvislosti:  

DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací  

Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská – realizace 2016  

Dvě administrativní budovy nad vestibulem metra a namísto objektu Albert – fáze DUR  

Administrativní budova Rustonka II naproti metru – fáze ÚR  

Architektonicky hodnotný vestibul - nutno ochránit (podmínka rekonstrukce)  

Palmovka | trasa B  [BONUS = DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací]  

Celková studie území  

Výstavba domu nad vestibulem metra (Palmovka ONE, Radnice…)  

Dopravní řešení území - umístění a výstavba krátkého tunelu „Pobřežní IV“ (ano-ne?), 
napojení Libeňského mostu  

Další důležité souvislosti:  

DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací  

Rekonstrukce tramvajové trati Palmovka-blok – fáze DUR  

Českomoravská | trasa B  [BONUS = DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací  

Rozvojová plocha pro výstavbu domu  

Vysočanská | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Revitalizace náměstí OSN - aktuálně probíhá návrh na IPR Praha  

Další důležité souvislosti:  

DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací  

Kolbenova | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Rekonstrukce tramvajové trati Kolbenova  

Další důležité souvislosti:  

x  

Hloubětín | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína – fáze DUR  

Rajská zahrada | trasa B  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Záměr MČ na revitalizaci prostoru u metra u nároží ul. Cíglerovy a Bratří Venclíků  
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Přestavba P+R  

Další důležité souvislosti:  

Záměr lávky od stanice metra přes Chlumeckou a žel. trať – fáze DUR, nová železniční 

zastávka  

Černý Most | trasa B  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Přestavba P+R Černý Most - fáze DUR  

Špatný stav majetku ve správě MHMP (odbor správy majetku MHMP přislíbil nápravu)  

Trasa C  

Háje | trasa C  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Koncepce a regulace navazujícího území  

Opatov | trasa C  

Koncepce a regulace navazujícího území  

Výstavba domu nad vestibulem metra  

Příprava zadání RP  

Nová Východní tramvajová tangenta  

Záměr „Centrum Nový Opatov“ navazující na stanici metra  

P+R  

Další důležité souvislosti:  

x  

Chodov | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Realizace rozšíření OC Chodov  

Roztyly | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

P+R v rámci předpokládané dostavby  
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Další důležité souvislosti:  

x  

Kačerov | trasa C  [BONUS = DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací]  

Stabilizace výhledové podoby terminálu  

Propojení se železnicí  

Další důležité souvislosti:  

DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací  

Budějovická | trasa C  

Možnost a způsob úprav v navazujícím území  

Výstavba domu nad stanicí metra  

Úprava nákupní zóny v prostoru pasáží - fáze studie  

v omezené míře také:  

Nová tramvajová trať  

Další důležité souvislosti:  

x  

Pankrác | trasa C  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

v omezené míře také:  

Nová tramvajová trať  

Další důležité souvislosti:  

x  

Pražského povstání | trasa C  

Výstavba domu nad stanicí metra  

v omezené míře také:  

Rekonstrukce tramvajové trati  

Revitalizace náměstí Hrdinů  

Humanizace magistrály  

Další důležité souvislosti:  

x  

Vyšehrad | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Humanizace magistrály  

Další důležité souvislosti:  

x  

I. P. Pavlova | trasa C  

Humanizace magistrály  

Revitalizace náměstí I. P. Pavlova  

Rekonstrukce ulice Ječná  
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Další důležité souvislosti:  

x  

Muzeum | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Humanizace magistrály  

Rekonstrukce-revitalizace Václavského náměstí  

„Muzejní oáza“  

Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží  

Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí  

v omezené míře také:  

Nová podzemní železniční stanice „Nové spojení II“  

Další důležité souvislosti:  

x  

Hlavní nádraží | trasa C  

Humanizace magistrály  

Revitalizace parku Vrchlického sady  

Nová tramvajová trať Vinohradská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží  

Nová podzemní železniční stanice „Nové spojení II“  

Záměr SŽDC propojení nádraží s Prahou 2 a Prahou 3  

Další důležité souvislosti:  

x  

Florenc | trasa C  [BONUS = DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací]  

Celková studie území  

Umístění a výstavba budovy MHMP nad vestibulem metra - nutná koordinace s izolací 
stropní desky  

Další důležité souvislosti:  

DP HMP počítá do 5 let s developerskou revitalizací  

Vltavská | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Koncepce a regulace navazujícího území Holešovice-Bubny  

Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch  

Přestavba železniční stanice Bubny  

Přeložka kmenové stoky B, včetně shybky, P7  

Další důležité souvislosti:  

x  

Nádraží Holešovice | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Koncepce a regulace navazujícího území Holešovice-Bubny  

Rozhodnutí o výstavbě a využití železničních ploch  

Stabilizace celkového rozsahu autobusového terminálu  

Přeložka kmenové stoky B, včetně shybky, P7  
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Další důležité souvislosti:  

x  

Kobylisy | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Dopravní řešení Kobyliského náměstí  

Nová tramvajová trať Kobylisy – Bohnice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Ládví | trasa C  

x  
není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně vyjasnit 
(případně i realizovat) klíčové investice  

Další důležité souvislosti:  

Koordinace s výsledky urbanisticko-architektonické soutěže MČ na úpravy centrálního 

veřejného prostoru u stanice metra  

Střížkov | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

P+R  

v omezené míře také:  

Demontáž venkovního vedení 110 KV  

Další důležité souvislosti:  

Možná výstavba domů SVJ  

Prosek | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

v omezené míře:  

Demontáž venkovního vedení 110 KV  

Další důležité souvislosti:  

Možná výstavba domů SV-G  

Letňany | trasa C  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Koncepce a regulace navazujícího území  

Zpracování ÚS na VRÚ Letňany-Kbely  

Další důležité souvislosti:  

x  

Trasa D  

Pankrác | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

Nová tramvajová trať  

Administrativní centrum „Malá ledová vež“ na nároží ulic Na Strži a Budějovická - další výstup 
z metra D  
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Další důležité souvislosti:  

x  

Olbrachtova | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Nádraží Krč | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice, v souvislosti s tím nové jezírko 
a přemostění, propojení s rekonstruovaným nádražím Krč a P+R  

Další důležité souvislosti:  

x  

Nemocnice Krč | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Nové Dvory | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Libuš | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

Nová tramvajová trať Libuš – Modřany  

Další důležité souvislosti:  

x  

Písnice | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice  

Další důležité souvislosti:  

x  

Depo Písnice | trasa D  [stanice neprošla předchozími koly výběru]  

Výstavba úseku metra I.D.1 Pankrác - Depo Písnice, v souvislosti s tím umístění 
autobusového terminálu a P+R  

Další důležité souvislosti:  

x  

  



 

123 

Příloha č. 1: Listy za jednotlivé stanice se základními poznatky z procesu 

výběru prioritních stanic  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce strategií a politik, kancelář analýz 

a prognóz: Ing. Jiří Jaroš, Mgr. Michal Němec  
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Příloha č. 2: Formuláře a tabulky z procesu výběru prioritních stanic  

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce strategií a politik, kancelář analýz 

a prognóz: Ing. Jiří Jaroš, RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.  
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  

      
1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra  

 
      
Kritérium:  1.1 Potřebnost identifikovaná Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.  
Hodnotitel:  DP HMP-JDCM - Ing. Kopřiva  

   
Datum:  16. 12. 2015  

    
      
Hlediska → 1.1.A 1.1.B 1.1.P 1.1.BONUS1 Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Depo Hostivař 
    

NE 

Skalka ano ano 
  

ANO 

Strašnická ano 
   

ANO 

Želivského 
  

ano 
 

NE p 

Flora 
  

ano 
 

NE p 

Jiřího z Poděbrad ano 
 

ano 
 

ANO p 

Náměstí Míru 
    

NE 

Muzeum A 
  

ano 
 

NE p 

Můstek A 
  

ano 
 

NE p 

Staroměstská 
  

ano 
 

NE p 

Malostranská 
    

NE 

Hradčanská 
  

ano 
 

NE p 

Dejvická 
 

ano 
 

ano ANO + bonus 

Bořislavka 
    

NE 

Nádraží Veleslavín 
    

NE 

Petřiny 
    

NE 

Nemocnice Motol 
    

NE 

Zličín ano 
   

ANO 

Stodůlky 
    

NE 

Luka 
    

NE 

Lužiny 
    

NE 

Hůrka 
    

NE 

Nové Butovice ano 
   

ANO 

Jinonice ano 
 

ano 
 

ANO p 

Radlická ano* 
   

ANO 

Smíchovské nádraží 
    

NE 

Anděl ano ano 
  

ANO 

Karlovo náměstí 
  

ano 
 

NE p 

Národní třída 
    

NE 

Můstek B 
  

ano 
 

NE p 

Náměstí Republiky 
 

ano 
 

ano ANO + bonus 

Florenc B 
  

ano 
 

NE p 

Křižíkova 
  

ano 
 

NE p 

Invalidovna ano 
 

ano ano ANO + bonus p 

Palmovka ano ano 
 

ano ANO + bonus 

Českomoravská ano 
 

ano ano ANO + bonus p 

Vysočanská ano 
   

ANO 

Kolbenova ano 
   

ANO 

Hloubětín 
    

NE 

Rajská zahrada 
    

NE 

Černý Most ano 
  

ano ANO + bonus 

  



 

224 

Hlediska → 1.1.A 1.1.B 1.1.P 1.1.BONUS1 Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano       ANO 

Opatov ano ano   ano ANO + bonus 

Chodov         NE 

Roztyly ano       ANO 

Kačerov ano ano   ano ANO + bonus 

Budějovická     ano   NE p 

Pankrác C     ano   NE p 

Pražského povstání         NE 

Vyšehrad         NE 

I. P. Pavlova     ano   NE p 

Muzeum C         NE 

Hlavní nádraží         NE 

Florenc C ano ano   ano ANO + bonus 

Vltavská ano     ano ANO + bonus 

Nádraží Holešovice ano       ANO 

Kobylisy         NE 

Ládví ano**       ANO 

Střížkov         NE 

Prosek         NE 

Letňany         NE 

Pankrác D         NE 

Olbrachtova         NE 

Nádraží Krč         NE 

Nemocnice Krč         NE 

Nové Dvory         NE 

Libuš         NE 

Písnice         NE 

Depo Písnice         NE 

*)    jednání s ČSOB o možnostech zřízení nového jižního vstupu do vestibulu  
 **) požadavek MČ P8 na celkovou změnu architektonického řešení stanice  
 

      Hlediska hodnocení:  
     1.1.A - Připravovaná nebo uvažovaná developerská revitalizace nadzemních objektů stanice  

             a jejího okolí (na základě pasportů stanic metra DP HMP 10/2015) - ano/ne  
              (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

  
      1.1.B - Plánované významné investiční akce DP HMP s významným přesahem mimo placený  
             prostor metra (na základě pasportů stanic metra DP HMP 10/2015) - ano/ne  

              (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  
  

      1.1.P - Plánované významné investiční akce DP HMP vesměs pouze v rámci placeného prostoru  
             metra (na základě pasportů stanic metra DP HMP 10/2015) - ano/ne ("ano" se promítá do  
             celkového hodnocení kódem "p", v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

      1.1.BONUS1 - DP HMP označil stanici jako prioritní - ano/ne (jako "ano" lze označit max. 10 stanic,  
            v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

   

  



 

225 

HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
      
1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra   

 
     

Kritérium:  1.2 Potřebnost identifikovaná dotčenými městskými částmi  
Hodnotitel:  IPR-SSP-KAP - Ing. Jaroš     
Datum:  4. 1. 2016      

 
     

Hlediska → 1.2.A 1.2.BONUS2     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Depo Hostivař         NE 

Skalka         NE 

Strašnická         NE 

Želivského         NE 

Flora         NE 

Jiřího z Poděbrad         NE 

Náměstí Míru         NE 

Muzeum A         NE 

Můstek A         NE 

Staroměstská         NE 

Malostranská         NE 

Hradčanská         NE 

Dejvická ano ano     ANO + bonus 

Bořislavka         NE 

Nádraží Veleslavín ano ano     ANO + bonus 

Petřiny ano ano     ANO + bonus 

Nemocnice Motol         NE 

Zličín ano       ANO 

Stodůlky         NE 

Luka         NE 

Lužiny         NE 

Hůrka ano ano     ANO + bonus 

Nové Butovice         NE 

Jinonice         NE 

Radlická         NE 

Smíchovské nádraží ano ano     ANO + bonus 

Anděl         NE 

Karlovo náměstí         NE 

Národní třída         NE 

Můstek B         NE 

Náměstí Republiky ano       ANO 

Florenc B         NE 

Křižíkova         NE 

Invalidovna         NE 

Palmovka         NE 

Českomoravská ano ano     ANO + bonus 

Vysočanská ano ano     ANO + bonus 

Kolbenova ano ano     ANO + bonus 

Hloubětín ano ano     ANO + bonus 

Rajská zahrada         NE 

Černý Most ano ano     ANO + bonus 
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Hlediska → 1.2.A 1.2.BONUS2     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano ano     ANO + bonus 

Opatov         NE 

Chodov         NE 

Roztyly         NE 

Kačerov ano ano     ANO + bonus 

Budějovická         NE 

Pankrác C         NE 

Pražského povstání         NE 

Vyšehrad ano ano     ANO + bonus 

I. P. Pavlova         NE 

Muzeum C         NE 

Hlavní nádraží         NE 

Florenc C         NE 

Vltavská ano       ANO 

Nádraží Holešovice ano       ANO 

Kobylisy         NE 

Ládví ano ano     ANO + bonus 

Střížkov         NE 

Prosek         NE 

Letňany ano       ANO 

Pankrác D         NE 

Olbrachtova         NE 

Nádraží Krč ano ano     ANO + bonus 

Nemocnice Krč ano ano     ANO + bonus 

Nové Dvory         NE 

Libuš ano       ANO 

Písnice ano       ANO 

Depo Písnice ano       ANO 

      
      Hlediska hodnocení:  

     
      1.2.A - MČ ve svém vyjádření zmínila/y potřebnost opatření ve vztahu ke stanici - ano/ne  
             (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

  
      1.2.BONUS2 - MČ ve svém vyjádření vybrala stanici jako prioritní z více stanic - ano/ne  
             (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
      
1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra   

 
     

Kritérium:  1.3 Potřebnost identifikovaná ROPID    
Hodnotitel:  ROPID      
Datum:  1. 2. 2016      

 
     

Hlediska → 1.3.A 1.3.BONUS3     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Depo Hostivař ano       ANO 

Skalka         NE 

Strašnická ano       ANO 

Želivského ano ano     ANO + bonus 

Flora ano       ANO 

Jiřího z Poděbrad ano       ANO 

Náměstí Míru ano       ANO 

Muzeum A ano       ANO 

Můstek A         NE 

Staroměstská ano       ANO 

Malostranská         NE 

Hradčanská ano       ANO 

Dejvická ano ano     ANO + bonus 

Bořislavka ano       ANO 

Nádraží Veleslavín ano       ANO 

Petřiny         NE 

Nemocnice Motol         NE 

Zličín ano ano     ANO + bonus 

Stodůlky         NE 

Luka         NE 

Lužiny         NE 

Hůrka         NE 

Nové Butovice         NE 

Jinonice         NE 

Radlická         NE 

Smíchovské nádraží ano ano     ANO + bonus 

Anděl         NE 

Karlovo náměstí ano ano     ANO + bonus 

Národní třída         NE 

Můstek B         NE 

Náměstí Republiky         NE 

Florenc B ano ano     ANO + bonus 

Křižíkova         NE 

Invalidovna         NE 

Palmovka ano ano     ANO + bonus 

Českomoravská         NE 

Vysočanská ano       ANO 

Kolbenova         NE 

Hloubětín ano       ANO 

Rajská zahrada         NE 

Černý Most         NE 
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Hlediska → 1.3.A 1.3.BONUS3     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano       ANO 

Opatov ano ano     ANO + bonus 

Chodov         NE 

Roztyly         NE 

Kačerov ano ano     ANO + bonus 

Budějovická         NE 

Pankrác C         NE 

Pražského povstání ano ano     ANO + bonus 

Vyšehrad         NE 

I. P. Pavlova ano       ANO 

Muzeum C ano       ANO 

Hlavní nádraží ano       ANO 

Florenc C ano       ANO 

Vltavská         NE 

Nádraží Holešovice         NE 

Kobylisy         NE 

Ládví         NE 

Střížkov         NE 

Prosek         NE 

Letňany         NE 

Pankrác D         NE 

Olbrachtova         NE 

Nádraží Krč ano       ANO 

Nemocnice Krč         NE 

Nové Dvory ano       ANO 

Libuš         NE 

Písnice ano       ANO 

Depo Písnice ano       ANO 

      
      Hlediska hodnocení:  

     
      1.3.A - Nevyhovující stav přestupních vazeb Pražské integrované dopravy - ano/ne  

              (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  
  

      1.3.BONUS3 - ROPID označil stanici jako prioritní - ano/ne (jako "ano" lze označit max. 10 stanic,  
             v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
      
1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra   

 
     

Kritérium:  1.4 Potřebnost identifikovaná Technickou správou komunikací HMP  
Hodnotitel:  TSK HMP      
Datum:  18. 2. 2016      

 
     

Hlediska → 1.4.A 1.4.B 1.4.BONUS4   Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Depo Hostivař         NE 

Skalka ano       ANO 

Strašnická         NE 

Želivského ano       ANO 

Flora ano ano ano   ANO + bonus 

Jiřího z Poděbrad         NE 

Náměstí Míru ano       ANO 

Muzeum A ano ano ano   ANO + bonus 

Můstek A ano ano ano   ANO + bonus 

Staroměstská   ano     ANO 

Malostranská ano       ANO 

Hradčanská ano       ANO 

Dejvická   ano ano   ANO + bonus 

Bořislavka ano       ANO 

Nádraží Veleslavín ano       ANO 

Petřiny         NE 

Nemocnice Motol ano       ANO 

Zličín         NE 

Stodůlky ano       ANO 

Luka         NE 

Lužiny         NE 

Hůrka         NE 

Nové Butovice ano       ANO 

Jinonice ano       ANO 

Radlická         NE 

Smíchovské nádraží ano       ANO 

Anděl ano ano ano   ANO + bonus 

Karlovo náměstí ano ano ano   ANO + bonus 

Národní třída   ano     ANO 

Můstek B ano ano ano   ANO + bonus 

Náměstí Republiky ano ano ano   ANO + bonus 

Florenc B   ano     ANO 

Křižíkova         NE 

Invalidovna ano       ANO 

Palmovka ano       ANO 

Českomoravská         NE 

Vysočanská         NE 

Kolbenova         NE 

Hloubětín         NE 

Rajská zahrada         NE 

Černý Most         NE 
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Hlediska → 1.4.A 1.4.B 1.4.BONUS4   Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano       ANO 

Opatov         NE 

Chodov         NE 

Roztyly         NE 

Kačerov ano       ANO 

Budějovická         NE 

Pankrác C ano       ANO 

Pražského povstání ano       ANO 

Vyšehrad ano       ANO 

I. P. Pavlova ano ano ano   ANO + bonus 

Muzeum C ano ano ano   ANO + bonus 

Hlavní nádraží ano       ANO 

Florenc C   ano     ANO 

Vltavská ano       ANO 

Nádraží Holešovice ano       ANO 

Kobylisy ano       ANO 

Ládví         NE 

Střížkov         NE 

Prosek         NE 

Letňany         NE 

Pankrác D ano       ANO 

Olbrachtova         NE 

Nádraží Krč ano       ANO 

Nemocnice Krč         NE 

Nové Dvory         NE 

Libuš ano       ANO 

Písnice ano       ANO 

Depo Písnice         NE 

      
      Hlediska hodnocení:  

     
      1.4.A - Připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice týkající se komunikací a chodníků - ano /ne  
            (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

 
      1.4.B - Významný výskyt nehod chodců v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů  
             ze stanice - ano/ne (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

 
      1.4.BONUS4 - TSK HMP označila stanici jako prioritní - ano/ne (jako "ano" lze označit  

              max. 10 stanic, v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
      
1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra  

 
     

Kritérium:  1.5 Potřebnost identifikovaná IPR Praha - Kanceláří veřejného prostoru  
Hodnotitel:  IPR-SDM - Ing.arch. Hendrych, Ing.arch. Harcinik, MgA. Přibylová  
Datum:  24. 2. 2016      

 
     

Hlediska → 1.5.A 1.5.BONUS5     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Depo Hostivař         NE 

Skalka ano       ANO 

Strašnická ano       ANO 

Želivského         NE 

Flora         NE 

Jiřího z Poděbrad         NE 

Náměstí Míru         NE 

Muzeum A         NE 

Můstek A         NE 

Staroměstská         NE 

Malostranská         NE 

Hradčanská         NE 

Dejvická ano       ANO 

Bořislavka         NE 

Nádraží Veleslavín ano       ANO 

Petřiny         NE 

Nemocnice Motol         NE 

Zličín ano       ANO 

Stodůlky         NE 

Luka ano       ANO 

Lužiny ano       ANO 

Hůrka ano       ANO 

Nové Butovice         NE 

Jinonice         NE 

Radlická         NE 

Smíchovské nádraží ano ano     ANO + bonus 

Anděl (Na Knížecí) ano ano     ANO + bonus 

Karlovo náměstí         NE 

Národní třída         NE 

Můstek B         NE 

Náměstí Republiky         NE 

Florenc B ano ano     ANO + bonus 

Křižíkova         NE 

Invalidovna         NE 

Palmovka ano ano     ANO + bonus 

Českomoravská ano       ANO 

Vysočanská         NE 

Kolbenova         NE 

Hloubětín         NE 

Rajská zahrada         NE 

Černý Most ano ano     ANO + bonus 
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Hlediska → 1.5.A 1.5.BONUS5     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano ano     ANO + bonus 

Opatov ano ano     ANO + bonus 

Chodov         NE 

Roztyly         NE 

Kačerov ano       ANO 

Budějovická ano ano     ANO + bonus 

Pankrác C         NE 

Pražského povstání ano       ANO 

Vyšehrad         NE 

I. P. Pavlova         NE 

Muzeum C         NE 

Hlavní nádraží         NE 

Florenc C ano ano     ANO + bonus 

Vltavská ano       ANO 

Nádraží Holešovice ano ano     ANO + bonus 

Kobylisy         NE 

Ládví ano ano     ANO + bonus 

Střížkov         NE 

Prosek         NE 

Letňany         NE 

Pankrác D         NE 

Olbrachtova         NE 

Nádraží Krč ano       ANO 

Nemocnice Krč ano       ANO 

Nové Dvory         NE 

Libuš         NE 

Písnice         NE 

Depo Písnice         NE 

      
      Hlediska hodnocení:  

     
      1.5.A - Nevyhovující stav veřejného prostoru v bezprostředním okolí vestibulu  

              (zásadní nedostatky kvality VP a jeho vybavenosti, nevyužití potenciálu pro pobyt a setkávání,  
             četné bariéry pro pohyb v území) - ano/ne (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

      1.5.BONUS5 - IPR-SDM-KVP označila stanici jako prioritní - ano/ne (jako "ano" lze označit max. 10 stanic,  
              v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

               (z důvodu stejného hodnocení Florenc B i Florenc C muselo být přiděleno 11 bonusů)   
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
       
1. kolo: Potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru u stanic metra   

 
      

VYHODNOCENÍ 1. KOLA            
       
Datum:  24. 2. 2016      

 
      

Kritéria → 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Vyhodnocení 
Stanice ↓ (DP HMP) (MČ) (ROPID) (TSK HMP) (IPR) 1. kola 

Depo Hostivař NE NE ANO NE NE postup 

Skalka ANO NE NE ANO ANO postup 

Strašnická ANO NE ANO NE ANO postup 

Želivského NE p NE ANO + bonus ANO NE postup + 1 bonus p 

Flora NE p NE ANO ANO + bonus NE postup + 1 bonus p 

Jiřího z Poděbrad ANO p NE ANO NE NE postup p 

Náměstí Míru NE NE ANO ANO NE postup 

Muzeum A NE p NE ANO ANO + bonus NE postup + 1 bonus p 

Můstek A NE p NE NE ANO + bonus NE postup + 1 bonus p 

Staroměstská NE p NE ANO ANO NE postup p 

Malostranská NE NE NE ANO NE postup 

Hradčanská NE p NE ANO ANO NE postup p 

Dejvická ANO + bonus ANO + bonus ANO + bonus ANO + bonus ANO postup + 4 bonusy 

Bořislavka NE NE ANO ANO NE postup 

Nádraží Veleslavín NE ANO + bonus ANO ANO ANO postup + 1 bonus 

Petřiny NE ANO + bonus NE NE NE postup + 1 bonus 

Nemocnice Motol NE NE NE ANO NE postup 

Zličín ANO ANO ANO + bonus NE ANO postup + 1 bonus 

Stodůlky NE NE NE ANO NE postup 

Luka NE NE NE NE ANO postup 

Lužiny NE NE NE NE ANO postup 

Hůrka NE ANO + bonus NE NE ANO postup + 1 bonus 

Nové Butovice ANO NE NE ANO NE postup 

Jinonice ANO p NE NE ANO NE postup p 

Radlická ANO NE NE NE NE postup 

Smíchovské nádraží NE ANO + bonus ANO + bonus ANO ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Anděl ANO NE NE ANO + bonus ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Karlovo náměstí NE p NE ANO + bonus ANO + bonus NE postup + 2 bonusy p 

Národní třída NE NE NE ANO NE postup 

Můstek B NE p NE NE ANO + bonus NE postup + 1 bonus p 

Náměstí Republiky ANO + bonus ANO NE ANO + bonus NE postup + 2 bonusy 

Florenc B NE p NE ANO + bonus ANO ANO + bonus postup + 2 bonusy p 

Křižíkova NE p NE NE NE NE vyřazení p 

Invalidovna ANO+bonus p NE NE ANO NE postup + 1 bonus p 

Palmovka ANO + bonus NE ANO + bonus ANO ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Českomoravská ANO+bonus p ANO + bonus NE NE ANO postup + 2 bonusy p 

Vysočanská ANO ANO + bonus ANO NE NE postup + 1 bonus 

Kolbenova ANO ANO + bonus NE NE NE postup + 1 bonus 

Hloubětín NE ANO + bonus ANO NE NE postup + 1 bonus 

Rajská zahrada NE NE NE NE NE vyřazení 

Černý Most ANO + bonus ANO + bonus NE NE ANO + bonus postup + 3 bonusy 
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Kritéria → 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Vyhodnocení 
Stanice ↓ (DP HMP) (MČ) (ROPID) (TSK HMP) (IPR) 1. kola 

Háje ANO ANO + bonus ANO ANO ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Opatov ANO + bonus NE ANO + bonus NE ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Chodov NE NE NE NE NE vyřazení 

Roztyly ANO NE NE NE NE postup 

Kačerov ANO + bonus ANO + bonus ANO + bonus ANO ANO postup + 3 bonusy 

Budějovická NE p NE NE NE ANO + bonus postup + 1 bonus p 

Pankrác C NE p NE NE ANO NE postup p 

Pražského povstání NE NE ANO + bonus ANO ANO postup + 1 bonus 

Vyšehrad NE ANO + bonus NE ANO NE postup + 1 bonus 

I. P. Pavlova NE p NE ANO ANO + bonus NE postup + 1 bonus p 

Muzeum C NE NE ANO ANO + bonus NE postup + 1 bonus 

Hlavní nádraží NE NE ANO ANO NE postup 

Florenc C ANO + bonus NE ANO ANO ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Vltavská ANO + bonus ANO NE ANO ANO postup + 1 bonus 

Nádraží Holešovice ANO ANO NE ANO ANO + bonus postup + 1 bonus 

Kobylisy NE NE NE ANO NE postup 

Ládví ANO ANO + bonus NE NE ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Střížkov NE NE NE NE NE vyřazení 

Prosek NE NE NE NE NE vyřazení 

Letňany NE ANO NE NE NE postup 

Pankrác D NE NE NE ANO NE postup 

Olbrachtova NE NE NE NE NE vyřazení 

Nádraží Krč NE ANO + bonus ANO ANO ANO postup + 1 bonus 

Nemocnice Krč NE ANO + bonus NE NE ANO postup + 1 bonus 

Nové Dvory NE NE ANO NE NE postup 

Libuš NE ANO NE ANO NE postup 

Písnice NE ANO ANO ANO NE postup 

Depo Písnice NE ANO ANO NE NE postup 

       Kód "p" znamená poznámku, že významné investice v rámci placeného prostoru metra lze  
      realizovat i u neprioritní stanice (pro případ, že je stanice vyřazena v 1. kole, nebo dalších kolech)  
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
      
2. kolo: Význam stanice      

 
     

Kritérium:  2.1 Význam stanice     
Hodnotitel:  IPR-INFR - Ing. Tittl, Bc. Zalabák    
Datum:  22. 1. 2016      

 
     

Hlediska → 2.1.A 2.1.B 2.1.BONUS1   Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Depo Hostivař         NE 

Skalka   ano     ANO 

Strašnická         NE 

Želivského         NE 

Flora         NE 

Jiřího z Poděbrad         NE 

Náměstí Míru         NE 

Muzeum A         NE 

Můstek A ano   ano   ANO + bonus 

Staroměstská         NE 

Malostranská         NE 

Hradčanská         NE 

Dejvická ano   ano   ANO + bonus 

Bořislavka   ano     ANO 

Nádraží Veleslavín         NE 

Petřiny   ano     ANO 

Nemocnice Motol         NE 

Zličín         NE 

Stodůlky         NE 

Luka   ano ano   ANO + bonus 

Lužiny   ano ano   ANO + bonus 

Hůrka   ano ano   ANO + bonus 

Nové Butovice         NE 

Jinonice         NE 

Radlická         NE 

Smíchovské nádraží ano   ano   ANO + bonus 

Anděl ano   ano   ANO + bonus 

Karlovo náměstí ano       ANO 

Národní třída         NE 

Můstek B         NE 

Náměstí Republiky ano   ano   ANO + bonus 

Florenc B         NE 

            

Invalidovna         NE 

Palmovka         NE 

Českomoravská         NE 

Vysočanská ano       ANO 

Kolbenova         NE 

Hloubětín         NE 

            

Černý Most ano       ANO 
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Hlediska → 2.1.A 2.1.B 2.1.BONUS1   Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano ano ano   ANO + bonus 

Opatov         NE 

            

Roztyly         NE 

Kačerov ano       ANO 

Budějovická ano ano ano   ANO + bonus 

Pankrác C ano       ANO 

Pražského povstání   ano     ANO 

Vyšehrad         NE 

I. P. Pavlova ano   ano   ANO + bonus 

Muzeum C ano       ANO 

Hlavní nádraží ano   ano   ANO + bonus 

Florenc C ano   ano   ANO + bonus 

Vltavská         NE 

Nádraží Holešovice         NE 

Kobylisy ano ano ano   ANO + bonus 

Ládví   ano     ANO 

            

            

Letňany         NE 

Pankrác D   ano ano   ANO + bonus 

            

Nádraží Krč         NE 

Nemocnice Krč         NE 

Nové Dvory         NE 

Libuš         NE 

Písnice         NE 

Depo Písnice         NE 

      
      Hlediska hodnocení:  

     
      2.1.A - Stanice je významnou bránou (vstupem) do města, nebo slouží jako výstupní a nástupní  
             pro cesty k cílům regionálního nebo metropolitního významu v okolí stanice, zároveň  
             patří mezi 20 stanic s největším obratem cestujících - ano/ne (v případě odpovědi "ne"  
             je buňka ponechána prázdná)  

    
      2.1.B - Stanice se nachází v modernistickém městě na sídlišti, v krajním případě je okraj sídliště  
             v docházkové vzdálenosti do 5 minut od výstupů ze stanice, zároveň patří mezi 30 stanic  
             s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti do 10 minut od výstupů ze stanice  
          - ano/ne (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná)  

  
      2.1.BONUS1 - Stanice hodnocená "ano" podle hlediska 2.1.A, která patří dokonce mezi 10 stanic  
             s největším obratem cestujících; nebo stanice hodnocená "ano" podle hlediska 2.1.B,  
             která patří dokonce mezi 15 stanic s největším počtem obyvatel v docházkové vzdálenosti  
             do 10 minut od výstupů ze stanice - ano/ne (v případě odpovědi "ne" je buňka  

              ponechána prázdná) 
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
   
2. kolo: Význam stanice   

 
  

VYHODNOCENÍ 2. KOLA    
   
Datum:  24. 2. 2016   

 
  

Kritéria → 2.1 Vyhodnocení 
Stanice ↓   2. kola 

Depo Hostivař NE vyřazení 

Skalka ANO postup 

Strašnická NE vyřazení 

Želivského NE vyřazení p 

Flora NE vyřazení p 

Jiřího z Poděbrad NE vyřazení p 

Náměstí Míru NE vyřazení 

Muzeum A NE vyřazení p 

Můstek A ANO + bonus postup + 2 bonusy p 

Staroměstská NE vyřazení p 

Malostranská NE vyřazení 

Hradčanská NE vyřazení p 

Dejvická ANO + bonus postup + 5 bonusů 

Bořislavka ANO postup 

Nádraží Veleslavín NE vyřazení 

Petřiny ANO postup + 1 bonus 

Nemocnice Motol NE vyřazení 

Zličín NE vyřazení 

Stodůlky NE vyřazení 

Luka ANO + bonus postup + 1 bonus 

Lužiny ANO + bonus postup + 1 bonus 

Hůrka ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Nové Butovice NE vyřazení 

Jinonice NE vyřazení p 

Radlická NE vyřazení 

Smíchovské nádraží ANO + bonus postup + 4 bonusy 

Anděl ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Karlovo náměstí ANO postup + 2 bonusy p 

Národní třída NE vyřazení 

Můstek B NE vyřazení p 

Náměstí Republiky ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Florenc B NE postup p 

Křižíkova     

Invalidovna NE vyřazení p 

Palmovka NE postup + 1 bonus 

Českomoravská NE postup p 

Vysočanská ANO postup + 1 bonus 

Kolbenova NE vyřazení 

Hloubětín NE vyřazení 

Rajská zahrada     

Černý Most ANO postup + 3 bonusy 
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Kritéria → 2.1 Vyhodnocení 
Stanice ↓   2. kola 

Háje ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Opatov NE postup + 1 bonus 

Chodov     

Roztyly NE vyřazení 

Kačerov ANO postup + 3 bonusy 

Budějovická ANO + bonus postup + 2 bonusy p 

Pankrác C ANO postup p 

Pražského povstání ANO postup + 1 bonus 

Vyšehrad NE vyřazení 

I. P. Pavlova ANO + bonus postup + 2 bonusy p 

Muzeum C ANO postup + 1 bonus 

Hlavní nádraží ANO + bonus postup + 1 bonus 

Florenc C ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Vltavská NE vyřazení 

Nádraží Holešovice NE vyřazení 

Kobylisy ANO + bonus postup + 1 bonus 

Ládví ANO postup + 2 bonusy 

Střížkov     

Prosek     

Letňany NE vyřazení 

Pankrác D ANO + bonus postup + 1 bonus 

Olbrachtova     

Nádraží Krč NE vyřazení 

Nemocnice Krč NE vyřazení 

Nové Dvory NE vyřazení 

Libuš NE vyřazení 

Písnice NE vyřazení 

Depo Písnice NE vyřazení 

   Kód "p" znamená poznámku, že významné investice v rámci placeného prostoru metra lze  
     realizovat i u stanice, která nebude vybrána tímto hodnocením jako prioritní  
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
      
3. kolo: Rozvojový potenciál stanice a výhodnost pro město do něj investovat 

 
     

Kritérium:  3.1 Rozvojový potenciál stanice a výhodnost pro město do něj investovat 
Hodnotitel:  IPR-SSP - Ing.arch. Makovský, Ing. Žabka  
Datum:  15. 2. 2016    

 
     

Hlediska → 3.1.A 3.1.B 3.1.BONUS1   Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

            

Skalka ano       ANO 

            

            

            

            

            

            

Můstek A ano       ANO 

            

            

            

Dejvická   ano     ANO 

Bořislavka ano       ANO 

            

Petřiny         NE 

            

            

            

Luka   ano     ANO 

Lužiny   ano     ANO 

Hůrka         NE 

            

            

            

Smíchovské nádraží ano ano ano   ANO + bonus 

Anděl ano ano ano   ANO + bonus 

Karlovo náměstí         NE 

            

            

Náměstí Republiky ano ano ano   ANO + bonus 

Florenc B   ano     ANO 

            

            

Palmovka ano ano ano   ANO + bonus 

Českomoravská   ano     ANO 

Vysočanská         NE 

            

            

            

Černý Most         NE 
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Hlediska → 3.1.A 3.1.B 3.1.BONUS1   Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano ano ano   ANO + bonus 

Opatov ano ano ano   ANO + bonus 

            

            

Kačerov ano       ANO 

Budějovická ano       ANO 

Pankrác C ano       ANO 

Pražského povstání ano ano ano   ANO + bonus 

            

I. P. Pavlova         NE 

Muzeum C         NE 

Hlavní nádraží ano ano ano   ANO + bonus 

Florenc C   ano     ANO 

            

            

Kobylisy         NE 

Ládví ano ano ano   ANO + bonus 

            

            

            

Pankrác D         NE 

            

            

            

            

            

            

            

      
      Hlediska hodnocení: 

     
      3.1.A - Stanice má potenciál být využívána dalšími cestujícími - ano/ne 

                (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná) 
  

      3.1.B - Okolí stanice má potenciál nejvyššího vlivu na přidanou hodnotu u nové výstavby - ano/ne 
              (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná) 

                 
     3.1.BONUS1 - Stanice hodnocená "ano" podle obou hledisek 3.1.A i 3.1.B - ano/ne 

               (v případě odpovědi "ne" je buňka ponechána prázdná) 
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 
   
3. kolo: Rozvojový potenciál stanice a výhodnost pro město do něj investovat 
   
VYHODNOCENÍ 3. KOLA   
   
Datum: 24. 2. 2016  
   
Kritéria → 3.1 Vyhodnocení 
Stanice ↓   3. kola 

Depo Hostivař     

Skalka ANO postup 

Strašnická     

Želivského     

Flora     

Jiřího z Poděbrad     

Náměstí Míru     

Muzeum A     

Můstek A ANO postup + 2 bonusy p 

Staroměstská     

Malostranská     

Hradčanská     

Dejvická ANO postup + 5 bonusů 

Bořislavka ANO postup 

Nádraží Veleslavín     

Petřiny NE vyřazení 

Nemocnice Motol     

Zličín     

Stodůlky     

Luka ANO postup + 1 bonus 

Lužiny ANO postup + 1 bonus 

Hůrka NE postup 

Nové Butovice     

Jinonice     

Radlická     

Smíchovské nádraží ANO + bonus postup + 5 bonusů 

Anděl ANO + bonus postup + 4 bonusy 

Karlovo náměstí NE postup p 

Národní třída     

Můstek B     

Náměstí Republiky ANO + bonus postup + 4 bonusy 

Florenc B ANO postup p 

Křižíkova     

Invalidovna     

Palmovka ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Českomoravská ANO postup p 

Vysočanská NE vyřazení 

Kolbenova     

Hloubětín     

Rajská zahrada     

Černý Most NE postup + 1 bonus 
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Kritéria → 3.1 Vyhodnocení 
Stanice ↓   3. kola 

Háje ANO + bonus postup + 4 bonusy 

Opatov ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Chodov     

Roztyly     

Kačerov ANO postup + 3 bonusy 

Budějovická ANO postup + 2 bonusy p 

Pankrác C ANO postup p 

Pražského povstání ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Vyšehrad     

I. P. Pavlova NE postup p 

Muzeum C NE vyřazení 

Hlavní nádraží ANO + bonus postup + 2 bonusy 

Florenc C ANO postup + 3 bonusy 

Vltavská     

Nádraží Holešovice     

Kobylisy NE vyřazení 

Ládví ANO + bonus postup + 3 bonusy 

Střížkov     

Prosek     

Letňany     

Pankrác D NE vyřazení 

Olbrachtova     

Nádraží Krč     

Nemocnice Krč     

Nové Dvory     

Libuš     

Písnice     

Depo Písnice     

   Kód "p" znamená poznámku, že významné investice v rámci placeného prostoru metra lze 
     realizovat i u stanice, která nebude vybrána tímto hodnocením jako prioritní 
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 
      
4. kolo: Časová náročnost přípravy a klíčové časové vazby   

 
     

Kritérium: 4.1 Časová náročnost přípravy a klíčové časové vazby  
Hodnotitel: IPR-SSP,SDM,SPM,INFR; DP HMP-JDCM - Ing. Kopřiva 
Datum: 3. 3. 2016     

 
     

Hlediska → 4.1.A 4.1.BONUS1     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

            

Skalka ano       ANO 

            

            

            

            

            

            

Můstek A           

            

            

            

Dejvická ano       ANO 

Bořislavka ano       ANO 

            

            

            

            

            

Luka ano       ANO 

Lužiny ano       ANO 

Hůrka ano       ANO 

            

            

            

Smíchovské nádraží           

Anděl           

Karlovo náměstí ano       ANO 

            

            

Náměstí Republiky           

Florenc B           

            

            

Palmovka   ano     bonus 

Českomoravská ano ano     ANO + bonus 

            

            

            

            

Černý Most ano       ANO 
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Hlediska → 4.1.A 4.1.BONUS1     Celkové hodnocení 
Stanice ↓         kritéria (vyplní IPR) 

Háje ano       ANO 

Opatov           

            

            

Kačerov   ano     bonus 

Budějovická           

Pankrác C           

Pražského povstání           

            

I. P. Pavlova           

            

Hlavní nádraží           

Florenc C   ano     bonus 

            

            

            

Ládví ano       ANO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
      Hlediska hodnocení: 

     
      4.1.A - Není nutné prioritně přijmout zásadní podmiňující rozhodnutí města ani prioritně 
              vyjasnit (případně i realizovat) klíčové investice - ano/ne (v případě odpovědi "ne" 
              je buňka ponechána prázdná) 

    
      4.1.BONUS1 - Dopravním podnikem hl. m. Prahy plánovaná nebo připravovaná developerská 
              revitalizace na pozemcích DP HMP v optimálním horizontu nejpozději do cca 5 let 
           - ano/ne (jako "ano" lze označit max. 10 stanic, v případě odpovědi "ne" je buňka 
              ponechána prázdná) 
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HODNOCENÍ PRO VÝBĚR PRIORITNÍCH STANIC METRA K ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 
   
4. kolo: Časová náročnost přípravy a klíčové časové vazby 

 
  

VYHODNOCENÍ 4. KOLA  
   
Datum: 3. 3. 2016  

 
  

Kritéria → 4.1 Vyhodnocení 4. kola - 
Stanice ↓   VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 

Depo Hostivař     

Skalka ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Strašnická     

Želivského     

Flora     

Jiřího z Poděbrad     

Náměstí Míru     

Muzeum A     

Můstek A   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ  p 

Staroměstská     

Malostranská     

Hradčanská     

Dejvická ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Bořislavka ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Nádraží Veleslavín     

Petřiny     

Nemocnice Motol     

Zličín     

Stodůlky     

Luka ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Lužiny ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Hůrka ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Nové Butovice     

Jinonice     

Radlická     

Smíchovské nádraží   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Anděl   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Karlovo náměstí ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ (p) 

Národní třída     

Můstek B     

Náměstí Republiky   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Florenc B   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ  p 

Křižíkova     

Invalidovna     

Palmovka bonus PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Českomoravská ANO + bonus PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ  (p) 

Vysočanská     

Kolbenova     

Hloubětín     

Rajská zahrada     

Černý Most ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 
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Kritéria → 4.1 Vyhodnocení 
Stanice ↓   4. kola - VÝSLEDNÉ HODNOCDENÍ 

Háje ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Opatov   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Chodov     

Roztyly     

Kačerov bonus PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Budějovická   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ  p 

Pankrác C   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ  p 

Pražského povstání   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Vyšehrad     

I. P. Pavlova   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ  p 

Muzeum C     

Hlavní nádraží   PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Florenc C bonus PODMÍNEČNĚ PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Vltavská     

Nádraží Holešovice     

Kobylisy     

Ládví ANO PRIORITNÍ STANICE K ŘEŠENÍ 

Střížkov     

Prosek     

Letňany     

Pankrác D     

Olbrachtova     

Nádraží Krč     

Nemocnice Krč     

Nové Dvory     

Libuš     

Písnice     

Depo Písnice     

   Kód "p" znamená poznámku, že významné investice v rámci placeného prostoru metra lze 
     realizovat i u stanice, která nebude vybrána tímto hodnocením jako prioritní 
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