
Parkování na Praze 3

V centrální části Prahy 3 se nacházejí parkovací zóny. Modré zóny jsou vyhrazené 
výhradně pro rezidenty, majitele nemovitostí a abonenty, kteří mají parkovací kartu. Je 
možné zde zastavit a vyložit zavazadla. Stání zhruba v délce 10 až 15 minut je téměř bez 
rizika. Pro delší stání je vhodné auto přemístit jinam.

Jsou zde tyto možnosti parkování
• použít parkovací zóny pro návštěvníky
• použít parkoviště v Italské ulici
• přemístit auto na místo, kde zatím nejsou parkovací zóny zřízené
• použít podzemní garáže

Parkovací zóny pro návštěvíniky
Pro návštěvníky jsou určené oranžové a zelené zóny.
Tyto zóny mohou být použity v době mezi 18:00 hod. do 08:00 o víkendu bez poplatku. 

Parkování bez poplatku
V blízkosti domu existuje několik oblastí, kde nejsou zavedené parkovací zóny a tedy je 
možné zde parkovat bez poplatku. Jedna možnost je horní část Prahy 3, tedy část 
vzdálenější od centra za Želivského třídou. Druhá možnost je stání ve čtvrti Karlín (Praha 
8), která je od našeho domu vzdálená zhruba 1km. Obě možnosti jsou znázorněné na 
přiložené mapce v další části dokumentu.

Hlídané parkoviště v Italské ulici
Parkoviště v Italské ulici se nachází v areálu Hlavního nádraží a je dostupné vjezdem z 
ulice Italská. Parkoviště je v provozu od Pondělí do Pátku, od 8.00 do 18:00. V této době 
je parkoviště hlídané a cena celodenního parkování je  160 CZK. V době kdy na parkovišti 
není obsluha, je možné zde parkovat bez poplatku a beze služeb.

Podzemní garáže:

Hotel Olšanka http://www.hotelolsanka.cz
Palác Flora http://www.palacflora.cz 
Mahlerovy sady http://www.praguerocket.cz 

Mapy umístění a detaily parkovacích možností jsou na dalších stránkách

http://www.praguerocket.cz/
http://www.palacflora.cz/


Map of underground garages in Prague 3
Karte der Tiefgaragen in Prag 3

Carte de parking souterrain
La mappa di garage sotterraneo 

Mapa de garaje subterráneo 
Карта подземный гараж 

Hotel Olšanka Kontakt: rezervace@hotelolsanka.cz, tel: 267092212 or 267,092,879

• podzemní garáže hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, 13000 Prague 3 - Zizkov, 
vjezd z ulice, Lupáčova, 

• omezená kapacita 40 míst,
• Cena na den 300, - CZK, 
• Cena na hodinu 60, - CZK, 
• Kontakt: rezervace@hotelolsanka.cz, tel: 267092212 or 267,092,879

Palác Flora Kontakt:  255 741 712, email: avnuckova@atrium-flora.cz  

• Veřejná garáž Vinohrady 151,130 00  Prague 3 – Vinohrady
• Vjezd do parkingu Atrium Flora, ulice JIČÍNSKÁ
• nonstop provoz, kapacita 800 míst
• 1 hour volné parkování, Krátkodobé parkování CZK 50 hodina

Mahlerovy sady Kontakt: tel: +420 210 320 085, info@towerpark.cz 
• Zabezpečené podzemní garáže for 40 CZK per hour 
• Venkovní parkoviště za 30 CZK na hodinu

mailto:info@towerpark.cz.cz


Parking place Italska street
Address: Central Station area 

• Hlídané parkoviště v Italské ulici
• nachází se blízko našeho domu, cca 600m
• na mapě je náš apartmánový dům v horním pravém rohu (konec ulice Řehořova)

• Kontakt: Lukáš Tomášek
• tomasekl  @  eltodo.cz  
• 602506091

• Ceník parkování v provozních hodinách:  
• 1hodina 20CZK
• 1den 160CZK

• Provozní hodiny:  
• Pondělí až Pátek, 8:00 – 18:00
• Parkování mimo provozní hodiny parkoviště je možné bez poplatku a 

bez hlídacích služeb.

http://www.eltodo.cz/produkty-a-sluzby/vyrobni-program/parkoviste-hl.n.praha.pdf

http://www.eltodo.cz/produkty-a-sluzby/vyrobni-program/parkoviste-hl.n.praha.pdf
mailto:tomasekl@eltodo.cz


Map of parking zones in Prague 3
Karte von Parkzonen in Prag 3 

Carte des zones de stationnement dans Prague 3 
Mappa delle zone di parcheggio a Praga 3 

 Mapa de zonas de aparcamiento en Praga 3 
 Карта зон парковки в Праге 3 

Modrá zóna

rezidenti a abonenti a vlastníci nemovitostí. Tato zóna placeného stání je v provozu v době 
od 08:00 - 00:00 hod a 00:00 – 06:00 hod.
V době 06:00 – 08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty a 
během dne pro parkování vozidel, které nepřekročí dobu parkování max. 3 min. 

Oranžová zóna

návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 2 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu Po - Pá v době 08:00 – 18:00 hod.
a v době 18:00 – 08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům. Parkování o 
víkendech je zpoplatněno pouze na několika místech a to jen v sobotu 8:00 – 12:00 
(provozní dobu upravuje dodatková tabulka). Jinak jsou celé víkendy bezplatné.

Zelená zóna

návštěvnické střednědobé parkovací stání na dobu max. 6 hod.
Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu Po - Pá v době 08:00 – 18:00 hod. a v 
době 18:00 – 08:00 hod. a po celé víkendy je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům 
(provozní dobu upravuje dodatková tabulka).
O státních svátcích a dnech pracovního klidu je oranžová a zelená zóna volně přístupná 
bez poplatku všem vozidlům. (Tato doplňková informace je uvedena na parkovacích 
automatech).



Parking free of charge in Karlin Prague 8
Parken kostenlos in Karlin Prag 8 
 Parking gratuit à Karlin Prague 8 

Parcheggio gratuito a Karlin Praga 8 
 Aparcamiento gratuito en  en Karlin Praga 8 

 Парковка бесплатно в Праге 8 



Parking free of charge in Jarov Prague 3
Parken kostenlos in Jarov Prag 3 
 Parking gratuit à Jarov Prague 3 

Parcheggio gratuito a Jarov Praga 3 
 Aparcamiento gratuito en Jarov Praga 3 

 Парковка бесплатно в Праге 3 


