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Analýza současného stavu mobiliáře v Praze - úvod

Pasport mapovaných prvků

•	 Odpadkové koše

•	 Lavičky

•	 Stojany na kola

•	 Zastávkové přístřešky

Obsah dokumentu:



Používané zkratky:

•	 MČ - městská část

•	 TSK - Technická správa komunkací

•	 TCP - Trade centre Praha a.s.

•	 SVM MHMP - Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy

•	 OCP MHMP - Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy

•	 OPP MHMP - Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

•	 CDV - CDV služby a.s

•	 JCD - JCDecaux



Cílem analýzy je zmapovat současný stav mobiliáře na veřejných prostranstvích hl. města Prahy. Zevrubná komplexní 

analýza vyžaduje soustavnou a velmi podrobnou činnost; vzhledem k počtu typů prvků mobiliáře a rozloze města, byla 

analýze podrobena ucelená oblast pražského centra, vymezená hranicemi Pražském památkové rezervace (PPR), k 

PPR bylo přidáno také několik dalších významných veřejných prostranství v nejbližším okolí (viz také → metoda – obr. 

mapa). 

Analýza slouží zejména pro potřeby připravované soutěže na návrh setu městského mobiliáře pro Prahu. Na základě 

analýzy stavu sledovaných prvků jsou definovány typy mobiliáře, které vykazují největší nedostatky, a které je vhodné 

postupně nahradit nově vysoutěženými prvky (podrobněji – viz jednotlivé kapitoly).

Dokument rovněž poskytuje vhled do stavu správy a údržby mobiliáře v hlavním městě. Základním problémem 

pražského mobiliáře je roztříštěná správa. Subjektů, které umísťují a spravují mobiliář, je několik, a ne ve všech 

případech jsou zcela jasné kompetence těchto subjektů, vzájemná činnost není vždy koordinována – např. dochází ke 

shlukování mobiliáře na jenom místě apod. 

Správci mobiliáře v mapovaném území:

•	 městské části (P1, P2, P5, P7) - parky lokální a méně významné ulice a náměstí

•	 TSK - ulice a náměstí

•	 TCP - náplavky

•	 OCP MHMP - celoměstsky významné parky (Stromovka, Petřín, Kinského zahrada, Letenské sady, Vítkov)

•	 DP - zastávky MHD a vstupy do metra

•	 JCD - zastávky MHD

•	 Správa Pražského hradu - areál Pražského hradu

•	 další soukromé subjekty  - před budovami / reklamní mobiliář

Analýza pražského mobiliáře je zároveň podkladem pro tvorbu tzv. katalogu standardu pražského mobiliáře, jehož 

vznik je předpokladem systematického přístupu. Smyslem katalogu je především sjednocení pražského mobiliáře 

- eliminace počtu typů jednotlivých druhů mobiliáře a standardizace (klasifikace standardně používaných prvků). 

Katalog by měl evidovat škálu standardních, typicky pražských prvků, ze které je možné vybírat při běžné obnově 

mobiliáře. Existence katalogu nevylučuje možnost navrhovat či umísťovat specifické prvky a typy mobiliáře na 

významná či specifická veřejná prostranství. Katalog však není samospásný a jeho použití by měly doprovodit patřičné 

systémové změny na nejvyšší úrovni správy veřejných prostranství hlavního města.

Obdobné katalogy jsou používány ve většině evropských měst - např.:

•	 Drážďany (DE) - https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/stadtplanung/spa_stadtgestaltung_

gestaltungshandbuch_GHB3_Handbuch_131105.pdf 

•	 Curych (CH) - https://www.stadtzuerich.ch/content/ted/de/index/oeffentlicher_raum/heute_und_morgen/strategie/

stadtraeume_2010/umsetzung/gestaltungs-basics.html



Metoda výzkumu - zdroje dat:

•	 sběr data od SVM MHMP (Odbor správy a evidence majetku) - rozeslal výzvu všem městským částem a dalším 

správcům o předložení evidence prvků mobiliáře, který mají ve správě; výzva byla reflektována pouze částečně, pro 

hlubší analýzu proto byly zdroje rozšířeny o:

- terénní průzkum – nafocení mobiliáře na vytipovaných trasách v památkové rezervaci (viz obr. mapa)

- konzultace s městskými částmi – MČ P1, MČ P2

- data od OCP MHMP – počet a typ (včetně fotografie) použitého mobiliáře v celoměstských parcích 

               (Petřín + Kinského zahrada, Letenské sady, Stromovka)

- data od OPP MHMP – fotografie a lokace mobiliáře evidovaného v PPR

mapované okruhy (trasy) v PPR a nejbližším okolí



Pasport mapovaných prvků 
v Pražské památkové rezervaci

Legenda hodnocení:

typ mobiliáře vyhovující, vhodný pro další používání, 
vhodný k zařazení do katalogu standardu pražského 
mobiliáře

typ mobiliáře výjimečně přípustný ve vybraných 
lokacích / určený k redesignu

Pozn.: Výčet typů prvků a informace o správě a údržbě  nejsou a nemohou být nikdy zcela kompletní. Data budou doplňována 
postupně, v souvislosti s dalšími aktivitami souvisejícími s tématem; dokument bude připomínkován OPP MHMP, OCP MHMP 
a dalšími subjekty. Pasport však už v této verzi z 05. 02. 2016 podrobně dokumentuje množství a charakter mobiliáře na 
mapovaném území. 

nevhodný typ mobiliáře určený k postupnému 
odstranění

nevhodný typ mobiliáře určený k postupnému 
odstranění a nahrazení prvkem vybraným v soutěži

 !



ODPADKOVÉ KOŠE



Praha je charakteristická velkým, neudržitelným množstvím košů, a to jak prvků ve veřejném prostoru obecně, tak i 

množstvím různých typů – jen v mapovaných částech památkové rezervaci a nejbližším okolí (viz mapa) bylo nalezeno 

celkem 44 typů odpadkových košů.  

Neudržitelnost se projevuje zejména v zanedbanosti prvků, většina mapovaných košů vykazuje známky degradace, 

která je důsledkem jak nedostatečné údržby, tak nekvalitního designu, který v mnohých případech neodpovídá 

požadavkům a není reprezentativní vůči statusu hlavního města, ani statusu památkové rezervace.

Nakládání s odpadky v ulicích se řeší spontánně/ad hoc kvantitou košů, tj. přidávají se další levné koše tam, kde 

kapacitně již stávající nestačí, namísto toho, aby se přistoupilo k systémovému řešení - efektivnější správa a údržba 

(např. častější svoz odpadů) a čištění nádob; nahrazování množství nekvalitních košů kvalitními koši v menším počtu, 

efektivně rozmístěnými; použití chytrých systémů v místech s velkou koncentrací odpadků apod.

Správa

Základním problémem, který má za následek neutěšený stav popsaný výše, je roztříštěnost správy:

•	 koše v uličních prostranstvích (ulice a náměstí):

•	 koše ve správě MČ (parky lokální a méně významné ulice a náměstí) / TSK (ulice a náměstí) / DP (zastávky VD a 

vstupy do metra) / soukromé koše

•	 koše v parcích:

•	 MČ / OCP  MHMP (celoměstsky významné parky) / Správa Pražského hradu  

Městské části umísťují mobiliář především do míst, která mají svěřená do správy, zároveň ale suplují poptávku po 

odpadkových koších v méně významných ulicích, které ve správě nemají, ale kde koše chybí.

Koše, které spravují a umísťují městské části, jsou zpravidla v lepším stavu než koše, které na úrovni HMP spravuje 

TSK. Důvodem je mj. to, že motivace městských částí zajistit kvalitní údržbu je přirozeně vyšší ve vztahu k jejich území, 

než motivace TSK. TSK je institucí, která primárně zajišťuje technický stav komunikací, ze zákona je povinna 

Shrnutí současného stavu – odpadkové koše v památkové rezervaci (a nejbližším okolí)

Ilustrační foto současného stavu - na fotografii zastávky I. P. Pavlova 
(jednoho z nejfrekventovanějších míst v Praze vůbec) vidíme celkem 6 ks 
košů, tři různé typy (reálně bylo z fotografovaného místa vidět celkem 16ks 
košů různého typu!)  
Patrné je zanedbané okolí košů v popředí i to, že shlukováním objemných 
nádob vzniká fyzická bariéra v prostoru.



*monitorovat a zajišťovat průjezdnost komunikací a spadá pod Odbor dopravy MHMP, z tohoto důvodu kvalita mobiliáře 

není její prioritou, přestože spravuje a umísťuje odpadkové koše po celém městě.

Shrnutí základních zjištěných nedostatků jednotlivých mapovaných košů

•	 zanedbanost - degradace stářím a nekvalitou materiálu, nedostatečnou údržbou

•	 nízká odolnost vůči vandalismu - hladké plochy vybízejí k polepům, tagům, kradou se vnitřní pozinkové vložky 

apod.

•	 design neodpovídá významu hlavního města a památkové rezervace

•	 zatéká dovnitř při dešti → vliv na okolí koše (zapáchá, nevzhledné mapy atd.)

Kategorizace mapovaných košů a pokyny pro soutěž

Zmapované koše v památkové rezervaci a okolí přinášejí dobrý vhled do typologie košů, která bude obdobná v celé 

Praze. Koše lze rozdělit do následujících kategorií:

•	 velké kapacitní odolné koše do frekventovaných ulic a na náměstí (zpevněná prostranství)

•	 levné koše menší (spotřební) do méně významných ulic

•	 parkové koše závěsné (možnost umístění na nezpevněném povrchu – trávě)

•	 parkové koše a koše na dětská hřiště (kapacitní, dřevěné)

•	 koše na tříděný odpad – téměř chybí

•	 atypické koše velkokapacitní na frekventovaná místa (snaha o systémové řešení)

•	 reklamní koše, které suplují nedostatek košů na frekventovaných místech

•	 atypické koše navržené přímo jako součást prostorového řešení daného veřejného prostranství

Soutěž by měla přinést návrh těchto typů: 

•	 velké kapacitní koše pro hlavní ulice a náměstí  (parky) 

•	 prostorově a ekonomicky úspornější varianta (závěsná – ulice/parky) 

•	 koše na tříděný odpad

Konkrétní typy, které by měly být postupně nahrazovány vysoutěženými modely, jsou v katalogu označeny vykřičníkem.



Základní charakteristika

•	 robustní betonový koš bez víka s vnitřní výjimatelnou 

pozinkovou vložkou s odtokovým otvorem

•	 způsob montáže: volně

•	 rozměry: 75 x 50 cm

•	 hmotnost: 130 kg

•	 orientační cena: 3.500 - 4.000,-

•	 povrchová úprava: broušený/tryskaný beton

•	 vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

•	 stovky; hlavní ulice, náměstí apod. (ve správě TSK)

•	 P1, P2, P5

Správa & údržba

•	 správa: TSK,  OCP MHMP

•	 údržba: Pražské služby a.s.

Stav

•	 vyrábí se, je součástí standardního sortimentu mnoha 

dodavatelů (výrobců)

Hodnocení

 + vymývaný povrch je odolný vůči vandalismu (polepy, 

samolepky, tagování)

 + těžký, odolný (nedá se povalit)

 + velká kapacita

 + nenápadná barevnost (materiál připomíná kámen, 

mnohdy splývá s okolím)

 − měřítko koše 

 − povrch časem degraduje, zejména při horním okraji 

se beton oddroluje; většina mapovaných košů je ve 

velmi zanedbaném stavu!

 − broušený beton neodolá vandalismu (viz foto), 

 − estetika vymývaného kamínkového betonu 

 − bez stříšky → při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda 

vytéká ven, kolem koše se tvoří nevzhledné mapy 

K01 odpadkový betonový koš „šestihran“  !



Základní charakteristika

•	 robustní betonový koš ve tvaru válce s pozinkovou 

vložkou; existuje ve variantě s poklopem

•	 povrchová úprava - vymývaný beton s oblázky

•	 rozměry: Ø 520 mm, v. 955 mm

•	 hmotnost: 180 kg

•	 orientační cena: 3.000,-

•	 montáž: volně bez kotvení

•	 vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

•	 jednotky - hlavní ulice, před vstupy do budov apod. 

(TSK)

•	 P1, P5

Správa & údržba

•	 správa: TSK; DP(?)

•	 údržba: Pražské služby a.s.

Stav

•	 vyrábí se; standardní sortiment mnoha dodavatelů

Hodnocení

 + robustní, těžký → mechanická odolnost

 + vymývaný povrch odolný vůči polepům, tagům

 + velká kapacita

 + variabilita systému - lze připevnit víko s popelníkem

 − v popelníku zůstávají nedopalky - nutné časté 

vysypávání

 − měřítkem často neodpovídá prostoru

 − nedostatečná údržba + nízká odolnost použitých 

materiálů; mapované koše vykazují tyto problémy: 

pozinková vložka podléhá rychlé degradaci 

(zprohýbaná apod. - viz foto); vymývané kamínky 

odpádávají, narušená vrstva horního okraje - beton se 

drolí, objevuje se výztuž; kov popelníku rezne, lak se 

loupe

 − estetika vymývaného kamínkového betonu

 − var. s poklopem: drobný vhazovací otvor 

K02 betonový odpadkový koš „válec“  !



Základní charakteristika

•	 robustní betonový koš ve tvaru nízkého kvádru s 

výjimatelnou pozinkovou vložkou a poklopem s 

kapacitním popelníkem; boční vhoz

•	 povrchová úprava - vymývaný beton 

•	 montáž: volně bez kotvení

•	 vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

•	 P1, P5

•	 Jednotky

Správa & údržba

•	 správa: ? 

•	 údržba: ? 

Stav
•	 pravděpodobně se vyrábí, příp. jeho obdoba

Hodnocení

 + robustní, těžký → mechanická odolnost

 + vymývaný povrch odolný vůči polepům, tagům

 + velká kapacita

 − drobný vhazovací otvor, nízko nad zemí

 − složitý tvar poklopou, který znesnadňuje jeho údržbu,

 − prostor pro nedopalky je předimenzovaný - velká 

znečišťovaná plocha

 − složitý způsob vysypávání

 − laciný (čistě užitkový) design

 − estetika vymývaného betonu

K03_ betonový odpadkový koš „kvádr“ s poklopem  !



Základní charakteristika

•	 robustní betonový koš ve tvaru nízkého kvádru  

s výjimatelnou pozinkovou vložkou 

•	 odnímatelný poklop s kapacitním popelníkem

•	 boční vhoz

•	 povrchová úprava - vymývaný beton 

•	 montáž volně bez kotvení

•	 vhodný pouze na zpevněné povrchy

•	 rozměry: 450 x45 x 930 mm

•	 objem: 75 ltr.

•	 hmotnost: 165 kg

•	 cena: cca 3.800 ,-

Výskyt

•	 P1; před  vstupem na Hlavní nádraží (několik ks)

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: ? CDV

•	
Stav

•	 doplněny nedávno (přetlak kuřáků)

Hodnocení

 + kapacitní popelník

 + robustní → mechanický odolnost

 − malý vhoz nízko, často je nutné strčit ruku dovnitř mezi 

odpadky

 − laciný (čistě užitkový) design

 − estetika vymývaného oblázkového betonu

K04_ betonový koš s kapacitním popelníkem  !



Základní charakteristika

•	 robustní betonový koš s kovovou stříškou a dřevěnými 

boky odpadové nádoby a vnitřní vyjímatelnou 

pozinkovou vložkou

•	 rozměry: 91 x 55 x 58 cm

•	 hmotnost: 215 kg

•	 orientační cena: 3.500 - 4.000,-

•	 povrchová úprava: natřený beton s nastříkaným 

modrým nápisem KOMWAG

•	 vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

•	 P2 - např. I.P.Pavlova, Jiráskovo nám.

Správa & údržba

•	 správa: TSK

•	 údržba: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s

Stav

•	 neobnovuje se

•	 vyrábí se, je součástí standardního sortimentu 

několika dodavatelů (výrobců)

Hodnocení

 + těžký, odolný (nedá se povalit)

 + velká kapacita

 − nevyhovující design, který neodpovídá současným 

nárokům na kvalitu mobiliáře

 − vhazovací otvor není uživatelsky přívětivý

 − velikost ne vždy odpovídá měřítku prostranství, na 

kterém se nachází

 − kombinace materiálů a bílý beton jsou náchylné k 

degradaci

 − kovový poklop není odolný vůči vandalismu (polepy, 

samolepky)

 − prostor pod odpadovou nádobou je obtížně 

udržovatelný - koncentrují se zde nečistoty

K05_odpadkový betonový koš „Komwag“  !



Základní charakteristika

•	 kovový koš atypické konstrukce (madlo) s plochou pro 

reklamu (způsob montáže: volně/s kotvením

•	 plochy pro reklamu pronajímá firma Mediabox spol. s 

r. o. (jednostranná reklama - 750,- měsíčně / 7.500,- 

ročně)

Výskyt
•	 P2 (např. I. P. Pavlova), P5 (např. okolí křižovatky 

Andělu), P3, P7

•	 frekventované třídy a náměstí, zastávky tram., v 

blízkosti vstupů do metra (viditelnost reklamy) 

Správa & údržba
•	 správa: Mediabox s.r.o.

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag, podnik 

čistoty a údržby města, a.s

Hodnocení
 − koš, který je primárně nosičem pro reklamu, je 

do města zcela nevhodný, podílí se na vytváření 

vizuálního smogu

 − design neodpovídá statusu památkové rezervace a 

hlavního města

 − design konstrukce je zbytečně robustní, vzhledem k 

nekoncepčnímu umísťování (hlediskem je to, aby byl 

vidět) často představuje bariéru v průchodnosti

 − materiál i detaily konstrukce degradují díky 

nedostatečné odolnosti použitých materiálů a údržbě 

 − příliš drobný otvor na vhazování odpadu

 − odpadová nádoba je příliš nízko nad zemí, prostor 

pod ní je neudržovatelný, stejně tak i kotevní 

podstavec („nohy“) vytváří místa, kde se hromadí 

odpadky, nedopalky, prach a nečistoty, a lze je 

odstranit jen s obtížemi

K06_odpadkový koš kovový reklamní - tzv. ekobox



Základní charakteristika

•	 Velký plechový koš s vnitřní nádobou

•	 volně stojící

•	 horní vhoz

Výskyt

•	 P1, v Havířské ulici, Na Příkopech

•	 jeden

Správa & údržba

•	 správa: ?

•	 údržba: ?

Stav
•	 nedoplňuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

 + velká kapacita

 + ekonomické jednoduché řešení

 − velké stěny jsou náchylné k tagování, polepování a 

plakátování

 − při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, 

kolem koše se tvoří nevzhledné mapy

 − design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. 

města

K07_ plechový odpadkový koš - kontejner



Základní charakteristika

•	 nízký plechový košík ve tvaru válce s vhozem krytým 

mřížkou z pororoštu

Výskyt

•	 P1, P7 Petřín, Zahrada Kinských, Letenské sady

•	 jednotky

Správa & údržba

•	 správa: OCP MHMP

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

•	 opravuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

 + velká kapacita

 + ekonomické jednoduché řešení

 − velké stěny jsou náchylné k tagování, polepování a 

plakátování

 − při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, 

kolem koše se tvoří nevzhledné mapy

 − design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. 

města

K08_ drobný plechový odpadkový koš - popelník



Základní charakteristika

•	 nádoba na směsný a tříděný komunální odpad. ke 

snížení objemu a zvýšení kapacity využívá systému 

pravidelného lisování

•	 koš je těžký, samostatně stojící

•	 objem nádoby: 120l (po stlačování až 550 l)

•	 rozměry: 672x660x1281 mm

•	 hmotnost: 136 kg

•	 napájení systému solárním článkem 

•	 stěny koše použitelné pro reklamu

•	 odpadky je možné vkládat po otevření výklopného víka

•	 materiál je tvořen kombinací kovů a plastů

Výskyt
•	 P1, desítky

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: Big Belly

Stav

•	 testovací provoz

Hodnocení

 + velká kapacita

 + bytelnost

 + odpad je oddělen od okolního prostředí, nemůže být 

opětovně vyhozen na chodník

 − velké rozměry koše vytváří vizuální a prostorové 

bariéry 

 − složitý mechanizmus, vyžaduje trvalou a náročnou 

údržbu, solární článek a lis jsou náchylné na poškození

 − rozměry a design koše neodpovídají charakteru 

historického centra města

 − koš je náchylný na vandalismus, tagování, polepování, 

plakátování

 − plocha výklopného víka je velmi znečištěná a člověk se 

jí při vhazování odpadku musí dotknout

K09_ odpadkový koš „Bigbelly Solar Compactor“



Základní charakteristika

•	 volně stojící historizující zdobný robustní koš volně 

stojící

•	 vnitřní výjimatelná nádoba

•	 zastřešený/nezastřešený 

•	 orientační cena 12.000 - 24.000,-/ks (dle typu)

Výskyt

•	 jednotky; P2 - Vyšehrad; P1 - Senovážné nám.

Správa & údržba

•	 správa:?

•	 údržba:? 

Stav

•	 vyrábí se

Hodnocení

 + historický design 

 + kanelura povrchu odolná vůči polepům, samolepkám, 

tagům

 − velmi drahý

 − vhodný pouze do historických parků, náměstí, míst 

s historickým kontextem, tam kde i ostatní kusy 

mobiliáře mají obdobný design

K10_volně stojící velkokapacitní historizující litinový koš



Základní charakteristika

•	 pro Prahu atypický koš, rozmístěný pouze na 

Václavském náměstí

•	 způsob montáže: volně / s kotvením

•	 kónické ocelové tělo s integrovanou stříškou

•	 objem: cca 80 ltr.

•	 několik bočních vhazovacích otvorů

Výskyt

•	 P1 (Václavské nám.)

•	 > 100

Správa & údržba

•	 správa: TSK

•	 údržba : Pražské služby, a.s.

Stav

•	 vyrábí se (mmcité a.s.)

Hodnocení

 + závaží ve spodní části - stabilita

 + drobné otvory zabraňují vytahování odpadků a 

vhazování nadměrných (domovních) odpadků

 − drobné otvory jsou ale méně uživatelsky přívětivé 

(člověk musí ruku strčit téměř dovnitř)

 − příliš robustní, přestože odpadová nádoba představuje 

pouze 2/3 objemu

 − hravá estetika neodpovídá umístění v památkové 

rezervaci

 − velký počet a nahodilé rozmístění 

K11_ odpadkový koš Swissbin



Základní charakteristika

•	 drobný odpadkový koš s velkokapacitní podzemní 

nádobou

•	 objem: 640 nebo 1000 ltr.

Výskyt

•	 lokace: P1 (Václavské nám.)

•	 jednotky

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: Pražské služby a.s.

Stav

•	 realizovaly Kolektory Praha v rámci výstavby šachet, z 

hlediska údržby  - vyváží se 1 x měsíčně

•	 vyrábí se (SSI SCHÄFER s.r.o.)

Hodnocení

 + velká kapacita při úsporné subtilní konstrukci, která 

vylézá na povrch

 + koš je vzhledem ke své kompaktnosti dobře omyvatelný 

a udržovatelný

 + utěsněno, do okolí neproniká zápach odpadků

 − drobný vhazovací otvor

 − atypické vyvážení odpadu (odsávačem zametacího a 

čistícího stroje); TSK nepřebírá do správy

K12_podzemní odpadkový koš City



Základní charakteristika

•	 velmi častý, jednoduchý závěsný koš na samostatné 

stojně

•	 celokovový, natřený šedě / tmavě zeleně

•	 vhodný k umístění na nezpevněné povrchy, používaný 

především v parcích

•	 vyskytuje se vícero typů košů obdobného designu, 

které se liší pouze v drobných detailech

•	 vyskytuje se i varianta s popelníčkem na stojné 

konstrukci

Výskyt

•	 P1, P2

•	 stovky, zejména v parcích

Správa & údržba

•	 správa: P2 - MČ, OCP MHMP

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu):  P2 - Komwag a.s.

Stav

•	 doplňuje se, obnovuje se, opravuje se

•	 vyrábí se, je součástí standardního sortimentu 

několika dodavatelů (výrobců)

Hodnocení

 + jednoduchý subtilní design, který odpovídá 

současným nárokům na podobu tohoto typu mobiliáře

 − lak podléhá drobné degradaci

 − sloupek je náchylný k vandalismu (ohýbání kopáním)

 − často je k vidění, že došlo k oddělení odpadové 

nádoby od nosné konstrukce

 − popelník s malou kapacitou nepostačuje, postrádá tak 

význam (viz foto)

K13_plechový odpadkový koš parkový, závěsný na sloupku



Základní charakteristika

•	 historizující zdobný koš na samostatné nosné 

konstrukci (stojně) celokovový, natřený šedě / tmavě 

zeleně (vzorník RAL) apod.

•	 perforovaný povrch s výjimatelnou plechovou vložkou

•	 výška 400 mm, Ø 300 mm

•	 orientační cena: 10.000,-

•	 způsob montáže: stojna se kotví do země

•	 vhodný i k umístění na nezpevněné povrchy

Výskyt

•	 P1, P2, OCP MHMP

•	 desítky

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1, MČ P2

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav

•	 vyrábí se (FEMAT, s r.o.)

•	 natírají se původní kusy; až na výjimky se nedoplňují 

- jsou drahé

Hodnocení

 + historický design 

 + perforovaný povrch odolný vůči polepům, 

samolepkám, tagům

 + varianta na noze je stabilnější, méně se láme

 − litina je náchylná k odlomení (nádoby od konstrukce)

 − kradou se (zkušenost MČ P1)

 − vhodný pouze do historických parků, náměstí, míst 

s historickým kontextem, tam kde i ostatní kusy 

mobiliáře mají obdobný design

K14_litinový historizujicí koš závěsný na sloupku / na podstavci



Základní charakteristika

•	 subtilní kovový koš navržený pro konkrétní místo

•	 kotvený k podkladu, nezastřešený; horní vhoz

•	 vyjímatelná vnitřní vložka

Výskyt

•	 P5

•	 desítky v okolí křižovatky Anděl

Správa & údržba

•	 správa:  MČ P5 

•	 údržba: ? 

Stav

•	 specifický mobiliář navržený v rámci  

architektonického konceptu pro dané veřejné 

prostranství

Hodnocení

 + speciálně navržený model, který vychází z 

komplexního návrhu veřejného prostranství, ladí s 

ostatními druhy mobiliáře v místě

 + jednoduchý, subtilní, nerušivý, esteticky kvalitní

 − povrch koše je náchylný na plakátování, tagování, 

nálepkování, formát širší strany koše přesně odpovídá 

formátu běžného plakátu

 − povrch je z důvodu plakátování obtížne čistitelný a 

rychle degraduje

 − do koše teče, okolí koše zapáchá

 − koš má relativně malou kapacitu

K15_kovový odpadkový koš „Anděl“



Základní charakteristika

•	 plechový koš součástí sady JCD na zastávky

•	 volně stojící, nezastřešený, horní vhoz

•	 vyjímatelná vnitřní vložka

Výskyt

•	 P1, P2, P5, P7

•	 stovky na zastávkách VHD

Správa & údržba

•	 správa: JCDecaux

•	 údržba: ? JCDecaux

Stav

•	 probíhá údržba a opravy, nové se neumisťují

Hodnocení

 + plechový koš je odolný, bytelný 

 + dobře omyvatelný a udržovatelný

 + kanelury znemožňují polep plakáty

 + horní vhoz s vhodnou velikostí (neumožňuje snadno 

vyhodit domovní odpadky)

 + jednoduchý, esteticky kvalitní

 − horní plocha funguje jako típátko - zdroj znečištění 

koše

 − do koše teče, okolí koše zapáchá

 − koš má relativně malou kapacitu

K16_odpadkový koš kovový válec JCDecaux



Základní charakteristika

•	 plechový s perforovaným povrchem

•	 samostatná vnitřní nádoba

•	 vhodný k umístění na nezpevněné povrchy, používaný 

především v parcích

•	 vyskytuje se vícero typů košů obdobného designu, 

které se liší pouze v drobných detailech

Výskyt

•	 P2

•	 jednotky, park na Karlově náměstí

Správa & údržba

•	 správa: MČ P2

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

•	 opravuje se

Hodnocení

 + tvarově jednoduchý, subtilní koš

 − v drátěné mřížce se zachytávají nedopalky apod.

 − použitý materiál, lak je náchylný k degradaci

 − konstrukce - stojina (tyčka) je náchylná k vandlismu 

(ohýbání kopáním)

 − často je k vidění, že došlo k oddělení odpadové 

nádoby od nosné konstrukce

 − koš působí esteticky lacině, pod drátěným povrchem, 

prosvítá vnitřní vložka

K17_ drátěný odpadkový koš, závěsný na konstrukci  !



Základní charakteristika

•	 atypická konstrukce, výrazná barevnost  

(červená + bílá)

•	 na ochrannou konstrukci je zavěšen z každé strany koš

•	 orientační cena:  1.900,-/ks

Výskyt

•	 jednotky; P2 (Zítkovy sady u Palackého nám.)

Správa & údržba

•	 správa: MČ P2

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

•	 opravuje se, nedoplňuje se

•	 stávající mohou zůstat na daném prostranství, kde 

představují součást koncepčního řešení, po dožití 

vhodné vyměnit jiným typem

Hodnocení

 − příliš výrazná barevnost

 − rozdělení na dvě části nemá pádný důvod

K18_ závěsný kovový odpadkový koš - „dvojkoš Petr“  !



Základní charakteristika

•	 jednoduchá kónická nádoba na samostatné stojině

•	 bez vnitřní vložky

•	 vhodný k umístění na nezpevněné povrchy, používaný 

především v parcích

•	 orientační cena: 500 - 1000,-/ks

Výskyt

•	 P5

•	 Jednotky

Správa & údržba

•	 správa: ? P5

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ? CDV

Stav

•	 probíhá údržba a opravy

Hodnocení

 + nízká pořizovací cena - spotřební, snadno nahraditelný 

koš 

 + jednoduchá konstrukce a tvar - snadná údržba

 − chybějící vnitřní nádoba je nahrazována pytli na 

odpad, nereprezantativní řešení - pytel vylézá nad 

okraj koše 

 − plocha náchylná k vandalismu, tagování, polepování, 

plakátování

 − konstrukce - stojina (tyčka) je náchylná k vandlismu 

(ohýbání kopáním)

 − do koše zatéká při dešti

K19_ plechový odpadkový koš, hranatý, závěsný na konstrukci



Základní charakteristika

•	 Dřevěný koš s vnitřní plechovou nádobou

Výskyt

•	 P2, Na Příkopech

Správa & údržba

•	 správa: TSK

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

•	 probíhá údržba a opravy

Hodnocení

 + drážky, pásky omezují možnosti polepování, tagování, 

plakátování

 − koš má malou kapacitu

 − je náchylný k rychlé degradaci, k vandalismu

 − při dešti do koše teče, okolí koše je znečištěné

 − design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. 

města

K20_odpadkový koš „Příkopy“  !



Základní charakteristika

•	 jednoduchý koš ve tvaru válce, obkládaný dřevěnými 

laťkami

•	 volně stojící, nezastřešený, horní vhoz

•	 vyjímatelná vnitřní pozink vložka

Výskyt

•	 desítky, P1 - dětské hřiště Vrchlického sady

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: ? CDV

Stav

•	 mapované koše vzhledem k jejich stavu, osazené v 

nedávné době

Hodnocení

 + tvarově jednoduchý, esteticky kvalitní koš

 + dřevěné „žebrování“ znemožňuje polep plakáty

 − do koše teče

K21_odpadkový koš „dřevěný válec“



Základní charakteristika

•	 kovová práškově  stříkaná konstrukce s dřevěným 

obkladem (mořené laťky)

•	 výjimatelná pozinková vložka

•	 objem: 65 ltr.

•	 hmotnost: 30 kg

•	 orientační cena: cca 1.900,-

Výskyt

•	 P5 - dětské hřiště na Hořejším nábřeží; P1 - zahrady 

Pražského hradu; P2

•	 desítky

Správa & údržba

•	 správa: ?

•	 údržba: ? 

Stav

•	 vyrábí se (pův. design mmcité); je součástí standardní 

nabídky několika dodavatelů, výrobců

•	 mapované koše vzhledem k jejich stavu, osazené v 

nedávné době

•	 otázkou je jak se povrchová úprava koše osvědčí do 

budoucna, zda se laťky nebudou odlamovat apod.

Hodnocení

 + povrch odolný vůči polepu

 − poměrně subtilní konstrukce náchylná k poškození

 − nízká hmotnost, malá stabilita

 − varianta bez stříšky - do koše teče,

K22_odpadkový koš „dřevěný kvádr“



Základní charakteristika

•	 koš je součástí typové řady mobiliáře speciálně 

navržené pro park Lannova

Výskyt

•	 lokace: P1, Park Lannova, Klárov

•	 desítky

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: ? CDV

Stav

•	 probíhá údržba a opravy, nové se neumisťují

Hodnocení

 + drážky, pásky omezují možnosti polepování, tagování, 

plakátování

 + kultivovaný design, moderní a zároveň vhodný do 

historického prostředí

 + plechový koš je odolný bytelný 

 + snadno vyjímatelná vnitřní nádoba

 − při dešti do koše teče

 − koš má malou kapacitu

 − koš nemá řešené zhášení cigaret

K23_kovový odpadkový koš REX Brno - atyp



Základní charakteristika

•	 plastový lehký koš, zelená barva

•	 kotvený ke sloupu, zastřešený, boční vhoz

•	 bez vnitřní vložky

•	 cena: 500 - 1000 kč / ks

Výskyt

•	 lokace: P1

•	 desítky

Správa & údržba

•	 správa: P1

•	 údržba: ? CDV

Stav

•	 probíhá údržba a opravy, nahrazují se

Hodnocení

 + Jednoduché a ekonomické řešení je vhodné pro masové 

použití na bežných prostranstvích v centru a zejména 

na periferii města

 − koš je náchylný k vandalismu, tagování, polepování, 

plakátování

 − při dešti do koše teče

 − koš má malou kapacitu

 − koš nemá řešené zhášení cigaret

K24_ plechový odpadkový koš - „Karel na sloupku“



Základní charakteristika

•	 ocelový nezastřešený koš ve tvaru válce

•	 povrchová úprava - tahokov

•	 vnitřní vyjmutelná nádoba

•	 kotvený k podkladu

•	 objem: 45 ltr.

•	 hmotnost: 20 kg

Výskyt

•	 P1, Střelecký ostrov (několik ks)

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: 

Stav

•	 vyrábí se (mmcité a.s.)

•	 koš je součástí architektonického návrhu parku na 

Střeleckém ostrově

Hodnocení

 + model, který vychází z komplexního návrhu veřejného 

prostranství, ladí s ostatními druhy mobiliáře v místě

 + jednoduchý, subtilní, esteticky kvalitní

 + odolný vůči polepu, tagování apod.

 − náročnost údržby - v tahokovu se mohou zadržovat 

nedopalky apod.

 − do koše zatéká při dešti (nemá stříšku)

K25_ odpadkový koš válec z tahokovu (mmcité - model diagonal) 



Základní charakteristika

•	 ocelový, kotvený na sloupku

•	 nezastřešený s horním vhozem

Výskyt

•	 několik ks, P1 - zahrady Pražského hradu - Jelení  

příkop

Správa & údržba

•	 správa: Správa Pražského hradu (?)

•	 údržba: ?

Hodnocení

 + jednoduchý, esteticky kvalitní a tvarově čistý, nerušivý 

koš

 − drobný vhazovací otvor

K26_ kovový koš závěsný na samostatné konstrukci



Základní charakteristika

•	 jednoduchá kónická nádoba na samostatné stojině

•	 bez vnitřní vložky

•	 vhodný k umístění na nezpevněné povrchy, používaný 

především v parcích

Výskyt

•	 P1

•	 stovky, na různých místech (parky)

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ? CDV

Stav

•	 probíhá údržba a opravy, pravidelně se nahrazují

Hodnocení

 + nízká pořizovací cena - spotřební, snadno nahraditelný 

koš 

 + jednoduchá konstrukce a tvar - snadná údržba

 − plocha náchylná k vandalismu (tagy, samolepky atp.)

 − lak podléhá degradaci

 − konstrukce - stojina (tyčka) je náchylná k vandlismu 

(ohýbání kopáním)

 − často je k vidění, že došlo k oddělení odpadové nádoby 

od nosné konstrukce

 − do koše zatéká při dešti

K27_závěsný plechový  odpadkový koš - zelený kónický



Základní charakteristika

•	 Malý plechový koš bez vnitřní nádoby

•	 boční vhoz

Výskyt

•	 P10, v Heroldových sadech

•	 jednotky

Správa & údržba

•	 správa: DP?

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

•	 nedoplňuje se, nenahrazuje se ?

Hodnocení

 + plechový koš je odolný bytelný  a kompaktní

 + koš má při své velikosti relativně velkou kapacitu

 − uživatelsky nepřívětivý vhazovací otvor (úzký a nízko)

 − koš je náchylný na tagování polepování a plakátování

 − koš na sebe poutá pozornost, vůči svému okolí je velmi 

výrazný

 − součástí koše není zhášeč cigaret

K28_ plechový odpadkový koš - žluto hnědý



Základní charakteristika

•	 atyp kotvený k podkladu

•	 nezastřešený s vnitřní vložkou

Výskyt

•	 několik ks; P7, Milady Horákové, Strossmayerovo nám.

Správa & údržba

•	 správa: MČ P7

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): CDV služby s.r.o.

Stav

•	 několik ks, v rámci obnovy ulice

Hodnocení

 + jednoduchý tvar, nerušivá barevnost

 + odolný vůči polepu; neodolá 100% tagům

 − degradovaný okraj pozink vložky vylézá nad okraj koše

 − do koše zatéká přo dešti

K29_ odpadkový koš válec černý s horizontální kanelurou



Základní charakteristika

•	 kombinace historizujícího a nového prvku

•	 na původní konstrukci (stojinu) dodatečně uchycená 

zakrytá plechová nádoby s bočním vhozem 

Výskyt

•	 P7

•	 v jednotkách kusů, v ulici Na Poříčí

Správa & údržba

•	 správa: ?

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

•	 nedoplňuje se, nenahrazuje se, degraduje, je 

znečištěný

Hodnocení

 − patrné amatérské nouzové řešení, nekompatibilita 

obou prvků - design neodpovídá statusu hl. města

 − nově ukotvená nádoba je příliš nízko

 − drobný vhazovací otvor

 − chybí zhášeč cigaret a popelník; mylně je tak používána 

horní plocha nádoby, odkud však nedopalky do 

popelníku nespadnou, naopak je vít rozfouká po okolí

K30_ „DIY“ atyp - plechový koš krytý zavěšený na historizující konstrukci



Základní charakteristika

•	 plechová nádobka jako součást zastávkového 

označníku

•	 po Praze se ještě najdou relikty, ale od jeho použití se 

již upustilo (lidé si stěžovali na nedostatečnou údržbu, 

zápach a nepořádek)

Výskyt

•	 relikty - starší označníky

Správa & údržba

•	 správa: DP Praha a.s.

•	 údržba: ?

Stav

•	 odstraňují se; nové se neumisťují

Hodnocení

 − nevhodná kombinace dvou prvků zastávkového 

mobiliáře

 − nízká kapacita

 − koš je náchylný k vandalismu (polepy, tagy)

 − do koše zatéká

 − odér odpadků se line přímo k lidem, kteří si čtou jízdní 

řády

 − na zastávce by měl být samostatný kapacitní koš

K31_ plechový odpadkový koš jako součást označníku zastávky VHD  !



Základní charakteristika

•	 atyp koš vybraný s ohledem na architekturu celého 

komplexu

•	 betonový šestihran se zdobnou podnoží

•	 vnitřní pozink vložka

Výskyt

•	 několik ks; P1, Nová scéna ND

Správa & údržba

•	 správa: ? ND 

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ? 

Stav

•	 probíhá údržba 

Hodnocení

 + součástí architektury celého komplexu

 + velká kapacita

 + vysoká hmotnost → mechanická odolnost, stabilita

 − degradovaný povrch

 − okolí koše často zanedbané - pravděpodobně i z 

důvodu, že je bez stříšky → při dešti zatéká dovnitř, 

špinavá voda vytéká ven, kolem koše se tvoří 

nevzhledné mapy

K32_ betonový odpadkový koš Nová scéna Národního divadla



Základní charakteristika

•	 konstrukce pobitá dřevěným laťováním + vnitřní 

pozinková vložka

Výskyt

•	 P1

•	 na Palachově náměstí

Správa & údržba

•	 správa: ? TSK

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ? Komwag a.s.

Stav

•	 probíhá údržba a opravy

Hodnocení

 + povrchová úprava znemožňuje tagování, polepování

 − horní okraje latěk se lámou a olupuje se lak - koš 

působí zanedbaně

 − nestabilní kostrukce náchylná k poškození

 − náročnost údržby - mezi laťkami se mohou zadržovat 

drobné odpadky apod.

 − do koše teče, okolí koše zapáchá

K33_ plechový odpadkový koš, obložený dřevěnými laťkami  !



Základní charakteristika

•	 keramický těžký koš

•	 samostatně stojící, horní vhoz

•	 bez vnitřní vložky

Výskyt

•	 P1, Platýz

•	 Jednotky

Správa & údržba

•	 správa: ? TSK

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ? Komwag a.s.

Stav

•	 nedoplňuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

 + dostatečná kapacita

 + koš je bytelný a snadno udržovatelný

 + povrchová úprava znemožňuje tagování, plepování, 

plakátování

 + ztvárnění s odkazem na hl. město

 − při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, 

kolem koše se tvoří nevzhledné mapy

K34_ keramický odpadkový koš se znakem hl. m. Prahy



Základní charakteristika

•	 plastový lehký koš v zelené barvě (výjimečně 

oranžové)

•	 kotvený ke sloupu / na samostatné tyčce

•	 s poklopem, boční vhoz

•	 bez vnitřní vložky - koš se otevírá trojhranným klíčem 

a zavírá zaklapnutím

•	 vyskytuje se vícero typů košů obdobného designu, 

které se liší pouze v drobných detailech

•	 často se kombinuje se sáčky na psí exkrementy 

(hnědý poklop)

•	 objem: cca 50 ltr.

•	 celková váha: 5 kg

•	 orientační cena: 1.000 -1.500 kč /ks

Výskyt

•	 P1, P2, P7

•	 stovky na mnoha místech

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1, MČ P2

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): FCC enviroment

Stav

•	 vyrábí se; standardní sortiment mnoha dodavatelů

•	 obnovuje se, doplňuje se

Hodnocení

 + nízká cena (jeden z nejlevnějších košů) umožňuje 

masové použití a snadné nahrazení prvku na běžných 

prostranstvích (boční ulice atp.) 

 − nízká kapacita, často jsou tyto koše přeplněné 

odpadky vypadávají a kolem nich je nepořádek

 − koš je náchylný k vandalismu, degradaci

 − malý vhoz, často je nutné strčit ruku dovnitř mezi 

odpadky

 − koš působí esteticky lacině

K35_ plastový odpadkový koš („žába“)  !



 !



Základní charakteristika

•	 ocelový uzavřený koš 

•	 zhášeč cigaret s popelníkem

•	 montáž: kotvení k podkladu

•	 vnitřní nádoba za uzamykatelnými dvířky

•	 modulová řada - lze kombinovat (odpadkový koš, koš 

na psí exkrementy, koše na tříděný odpad)

•	 rozměry mapovaného prvku: 430 x 260 x 985 + 260 x 

260 x 985

Výskyt

•	 P10, v ulici Moskevská 

•	 jednotky

Správa & údržba

•	 správa: ? 

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ? 

Stav

•	 nedávno osazené koše v rámci komplexního návrhu 

rekonstrukceulice Moskevská

Hodnocení

 + ocelový koš je odolný, bytelný, kompaktní 

 + modulová řada - lze skládat  + např. koš na psí 

exkrementy nebo nádoby na tříděný odpad

 + do koše nezátéká

 + kultivovaný design, esteticky kvalitní

 + integrovaný zhášeč na cigarety+ popelník

 − drobný vhoz, menší kapacita

K36_ ocelový odpadkový koš, „MM cité Crystal“



Základní charakteristika

•	 nízký plechový košík ve tvaru válce s vhozem krytým 

mřížkou z pororoštu

Výskyt

•	 P1

•	 Slovanský ostrov

Správa & údržba

•	 správa: ? 

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

•	 nedoplňuje se, nenahrazuje se, degraduje, je 

znečištěný

Hodnocení

 − pravděpodobně se jedná o popelník a koš na velmi 

drobné odpadky

 − chybí zhášeč cigaret

 − koš je poměrně malý, větší kusy odpadu se zadržují v 

mřížce

 − nádoba je náchylná k degradaci a vandalismu (tagy, 

polepy)

 − nereprezentativní design

K37_ drobný plechový odpadkový koš - popelník



Základní charakteristika

•	 ocelový koš (práškový vypalovaný lak) s laťováním na 

uzamykatelných dvířkách

•	 zastřešený, boční vhoz

•	 vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu / držák na 

plastový pytel 

•	 objem: 120 ltr.

•	 rozměry: 250 x 350 x 930 mm

Výskyt

•	 1 ks poblíž zastávky Prašný most, P1 (jinak také v parku 

Královská obora, P7)

Správa & údržba

•	 správa: OCP MHMP / Správa Pražského hradu

•	 údržba: ? 

Stav

•	 vyrábí se (design mmcité a.s.)

Hodnocení

 + jednoduchý subtilní koš, esteticky kvalitní

 − ocelová část náchylná k vandalismu (tagování)

 − nízká stabilita koše

 − dřevěný povrch náchylný k degradaci 

K38_odpadkový koš kovovo-dřevěný (mmcité - model prax)



Základní charakteristika

•	 atypický celokovový lakovaný koš s poklopem (bílá + 

černé víko)

•	 bez vnitřní vložky, pouze s plastovým sáčkem

Výskyt

•	 desítky; P1, Františkánská zahrada

Správa & údržba

•	 správa: MČ P1

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav

•	 koš součástí celkové koncepce prostranství (návrh z r. 

1992); barevně ladí s lavičkami

Hodnocení

 − z pod víka vylézá igelitový sáček

 − poklop je uživatelsky nepřívětivý - plocha kyvného víka 

slouží jako típátko pro cigarety, je velmi znečištěná a 

člověk se jí při vhazování odpadku musí dotknout

K39_ plechový odpadkový koš se stříškou (Františkánská zahrada)



Základní charakteristika

•	 dřevěný koš s plechovou vnitřní nádobou

•	 horní vhoz

•	 samostatně stojící

Výskyt

•	 P1, Zahrada Kinských

•	 jednotky

Správa & údržba

•	 správa: OCP MHMP

•	 údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

•	 opravuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

 + velká kapacita

 + kultivovaný design, esteticky kvalitní

 + odolný proti tagování, polepování, plakátování

 − při dešti do koše zátéká

 − dřevo podléhá rychlé degradaci

K40_ dřevěný lamelový odpadkový koš



Základní charakteristika

•	 nezastřešený celokovový koš s vnitřní vyjmutelnou 

vložkou

•	 povrch z drátěné sítě

•	 přes šablonu nastříkaný žlutý nápis „PLASTY“

Výskyt

•	 desítky, P1 - celoměstské parky (Petřín, hřiště na Letné, 

Kinského zahrada)

Správa & údržba

•	 správa: OCP MHMP

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav

•	 v podstatě první pražský pokus o venkovní koš na 

tříděný odpad (vyjma kontejnerů pro komunální 

odpady)

•	 vhodné umísťovat zejména v místech s větší 

koncentrací lidí (dětská hřiště apod.)

Hodnocení

 + možnost vyhodit plasty (lahve apod.) zvlášť, což může 

mít za následek prázdnější ostatní koše na smíšený 

odpad

 + velká kapacita

 + jednoduchý tvar

 + odolný vůči vandalismu (tagy, plakáty, polepy), 

mechanická odolnost

 − do koše zatéká

 − poměrně nevzhledný nápis „PLASTY“ 

K41_parkovodpadkový koš drátěný na tříděný odpad



Základní charakteristika

•	 drobnější plechový koš volně stojící s vyjímatelnou 

vnitřní nádobou

•	 boční vhoz

•	 objem: 50 ltr.

•	 rozměry: 315 x 315 x 950 mm

Výskyt

•	 lokace: P1, Pražský hrad

•	 jednotky

Správa & údržba

•	 správa: Pražský hrad

•	 údržba: ?

Stav

•	 probíhá údržba a opravy, ? nahrazují se

Hodnocení

 + plechový koš je odolný bytelný 

 + koš je vzhledem ke své kompaktonosti dobře 

omyvatelný a udržovatelný

 + koš má dostatečně velký boční vhoz, při dešti do koše 

neteče

 + Součástí koše je zhášeč cigaret

 + koš je jednoduchý a esteticky kvalitní

K42_odpadkový koš MM cité „Nanuk NNK366“



Základní charakteristika

•	 samostatně stojící

•	 s vnitřní nádobou a se zhášečem cigaret

•	 objem: 45 l

•	 rozměry: Ø 390 x785 mm

•	 cena: 1000 -1500 kč /ks

Výskyt

•	 P2, jednotky

Správa & údržba

•	 správa: Charles square center

•	 údržba: Charles square center

Stav

•	 soukromý koš

Hodnocení

 + kultivovaný design

 + bytelný a odolný

 + při dešti do koše nezatýká

 − malý objem

 − finančně náročné řešení, exklusivní koš

 − slabá ochrana proti vandalismu, tagování, polepování, 

plakátování

 − malá kapacita popelníku, nedopalky zůstávají na 

stříšce koše

K43_ ocelový odpadkový koš MM cité „diagonal  DG 315“



Základní charakteristika

•	 kovový koš

•	 boční vhoz

•	 bez vnitřní vložky

Výskyt

•	 P1

•	 v řádech jednotek, ve Františkánské zahradě

Správa & údržba

•	 správa: ?

•	 údržba: ? 

Stav

•	 doplňuje se, nahrazuje se

•	 vyrábí se (HAGS)

Hodnocení

 + odolný koš

 + plochy nejsou náchylné na plakátování

 − koš je poměrně malý

 − koš má malý vhoz, často je nutné strčit ruku dovnitř 

mezi odpadky

 − koš nemá vnitřní nádobu a jsou viditelné pytle na 

odpad

K44_ odpadkový koš Litter Bin Örebro HAGS „DH Františkánská“



LAVIČKY



Praha je charakteristická velkou rozmanitostí typů laviček a jejich soustředěním do klidových zón města – náměstí, 

parky, rozšíření ulice, plácky atd. Různorodost typů úzce souvisí s jejich umístěním, kdy téměř každé veřejné 

prostranství má svoji specifickou lavičku. V mapovaných částech památkové rezervace a nejbližším okolí (viz mapa) 

bylo prozatím nalezeno celkem 60 typů laviček a lavic. 

Tato různorodost se principiálně nejeví jako překážka. Naráží na životaschopnost ve chvíli, kdy ve spojení se 

zanedbanou údržbou lavičky vykazují známky degradace, ke které přispívá také nekvalitní design či technické 

provedení, které v mnohých případech neodpovídá požadavkům a není reprezentativní vůči statusu hlavního města, 

ani statusu památkové rezervace.

Rozmisťování laviček se provádí na základě jejich následné správy a na potřebě vzniklé žádostí občanů reagujících 

na jejich nedostatek. Praha nemá celkovou koncepci jejich umisťování, a proto jsou lavičky osazovány převážně na 

náměstích a v parcích. V ulicích se lavičky vyskytují jen sporadicky, převážně u zastávek veřejné dopravy či v místech 

rozšíření ulice a plácků. 

Správa

Základním nedostatkem způsobujícím absenci laviček v ulicích a případně jejich nevyhovující stav, je roztříštěnost 

správy a v některých případech její nedůkladnost.

•	 lavičky	na	náměstích	a	v	místních	parcích:

•	 lavičky ve správě městských částí, jejichž pozemek mají ve správě

•	 lavičky	v	uličních	prostranstvích:

•	 lavičky ve správě Technické správy komunikací (TSK) / soukromé lavičky vlastníků budov, u nichž se nachází  

•	 lavičky	v	celoměstsky	významných	parcích:	

•	 Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy (OCP  MHMP) / Správa Pražského hradu

Městské části umísťují mobiliář především do míst, která mají svěřená do správy, zároveň ale suplují poptávku po 

lavičkách v méně významných ulicích, či u zastávek městské hromadné dopravy, které ve správě nemají, ale kde lavičky 

citelně chybí. Tyto lavičky si nechávají zpracovat architektem či designérem, co se podílí na celkové koncepci řešeného 

veřejného prostranství nebo si je sami vybírají z katalogů soukromých firem. 

Lavičky, které spravují a umísťují městské části, jsou zpravidla v lepším stavu než lavičky, které na úrovni HMP 

spravuje TSK. Důvodem je mj. to, že motivace městských částí zajistit kvalitní údržbu je přirozeně vyšší ve vztahu 

k jejich území, než motivace TSK. TSK je institucí, která primárně zajišťuje technický stav komunikací, ze zákona je 

povinna monitorovat a zajišťovat průjezdnost komunikací a spadá pod Odbor dopravy MHMP, z tohoto důvodu kvalita 

mobiliáře není její prioritou, přestože spravuje a umísťuje lavičky v nejdůležitějších veřejných prostranstvích města.

Shrnutí	základních	zjištěných	nedostatků	jednotlivých	mapovaných	laviček

•	 zanedbanost - degradace stářím a nekvalitou materiálu, nedostatečnou údržbou

•	 nízká odolnost vůči vandalismu - plochy dřevěných prken vybízejí k tagům, rozbíjí se a vytrhávají, mají nízkou 

životnost či jsou nedostatečně masivní, bočnice laviček často neodolávají vnějším vlivům apod.

•	 design často neodpovídá významu hlavního města a památkové rezervace případně koncepci prostranství, ve 

Shrnutí	současného	stavu	–	lavičky	v	památkové	rezervaci	(a	nejbližším	okolí)



kterém se přímo nachází

•	 dřevěná prkna, ač se jeví jako nejvhodnější materiál, vyžadují častou údržbu, bez které podléhají rychlé degradaci

Kategorizace	mapovaných	laviček	a	pokyny	pro	soutěž

Zmapované lavičky v památkové rezervaci a okolí přinášejí dobrý vhled do jejich typologie, která bude obdobná v celé 

Praze. Lavičky lze rozdělit do následujících kategorií:

•	 lavičky parkové s opěradlem (velké, určené pro dlouhodobý pobyt)

•	 lavičky parkové bez opěradla (určené pro obousměrné využití)

•	 lavičky pro uliční prostranství s opěradlem i bez opěradla (menší, určené pro krátkodobý pobyt) 

•	 lavičky univerzální

•	 lavičky pro dětská hřiště (s opěradlem i bez)

•	 lavičky osazené na výduchy či přímo s nimi vytvořené

•	 lavičky reklamní, které suplují nedostatek laviček na frekventovaných místech (s opěradlem určeným pro polep)

•	 atypické lavičky navržené přímo jako součást prostorového řešení daného veřejného prostranství a vycházející z 

jeho vlastností (většinou z kamene či betonu)

Soutěž	by	měla	přinést	návrh	těchto	typů:	

•	 lavičky pro uliční prostranství (s opěradlem i bez opěradla)

 - varianta ekonomicky úsporná a varianta exkluzivnější

•	 parkovou lavičku (s opěradlem i bez opěradla)

Konkrétní typy, které by měly být postupně nahrazovány vysoutěženými modely, jsou v katalogu označeny vykřičníkem.



Základní	charakteristika

•	 reklamní lavička s polepovými plochami a betonovými 

či kovovými nohami 

•	 způsob montáže - volně

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: zdarma

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, inzertní plocha - papír

Výskyt

•	 lokace: zastávky MHD, ulice, náměstí, v místech velké 

koncentrace obyvatel

•	 počet ks: cca 50 v památkové rezervaci / 2532 na 

celém území hl. m. Prahy (na Praze 1 se nenachází)

•	 typologie: viz lokace

•	 hierarchie: celoměstská

Správa	&	údržba

•	 Společnost AD - Net spol. s. r. o.

Stav

•	 výrobce: Společnost AD - Net spol. s. r. o.

•	 obnovu i výrobu zajišťuje Společnost AD - Net spol. s. r. 

o., zpravidla se obnovují při větším poškození

•	 stav: dobrý / špatný

•	 lavičky jsou osazovány od roku 2003

Hodnocení

 + stabilní a bytelné provedení konstrukce

 − ergonomicky nekvalitní provedení, plakátovací plocha 

nevyhovuje pohodlnému opření

 − opěrátka se velmi rychle špiní, trhají a podléhají 

degradaci (převážně počasím, vandalismem)

 − betonový podstavec je trvanlivý, ovšem jeho vzhled 

degraduje velmi rychle, (počasí, moč psů, atd.)

pozn. Reklamní lavička je řešení, které často volí městské 

části. Veškeré náklady na výrobu, osazení a údržbu laviček 

hradí Společnost AD - net.

L01_lavička	‚reklamní	betonová‘  !



Základní	charakteristika

•	 reklamní lavička s polepovými plochami a kovovými 

nohami 

•	 způsob montáže - přikotvené

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: zdarma

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, inzertní plocha - papír

Výskyt

•	 lokace: zastávky MHD, ulice, náměstí, v místech velké 

koncentrace obyvatel

•	 počet ks: cca 50 v památkové rezervaci / 2532 na 

celém území hl. m. Prahy (na Praze 1 se nenachází)

•	 typologie: viz lokace

•	 hierarchie: celoměstská

Správa	&	údržba

•	 Společnost AD - Net spol. s. r. o.

Stav

•	 výrobce: Společnost AD - Net spol. s. r. o.

•	 obnovu i výrobu zajišťuje Společnost AD - Net spol. s. r. 

o., zpravidla se obnovují při větším poškození

•	 stav: dobrý / špatný

•	 lavičky jsou osazovány od roku 2003

Hodnocení

 + stabilní a bytelné provedení konstrukce

 − ergonomicky nekvalitní provedení, plakátovací plocha 

nevyhovuje pohodlnému opření

 − opěrátka se velmi rychle špiní, trhají a podléhají 

degradaci (převážně počasím, vandalismem)

 − kovový podstavec je subtilní, ovšem jeho vzhled 

degraduje velmi rychle, kov koroduje.

pozn. Reklamní lavička je řešení, které často volí městské 

části. Veškeré náklady na výrobu, osazení a údržbu laviček 

hradí Společnost AD - net.

L02_lavička	‚reklamní	kovová‘  !



Základní	charakteristika

•	 velká perforovaná plechová deska na kovové noze

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 - 4 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: ---

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, Anděl, ulice Štefánikova 

•	 počet ks: pár kusů

•	 typologie: rušná ulice, v pobytových zálicech ulice

•	 hierarchie: lokální

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 5 ?

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 správa

•	 stav: dostačující

•	 lavičky byly osázeny jednorázově v roce 2013

Hodnocení

 + stabilní konstrukce

 + lavička bez opěradla, vhodná pro více osob najendou

 + unikátní, jednoduchý, elegantní vzhled

 + materiál je trvanlivý, nepodléhá degradaci počasím 

nebo vandalismem

 − špatný odtok vody z povrchu lavičky, malý sklon  

sedáku, otvory jsou nedostačující - lavička je flekatá a 

drží špínu

pozn. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění,...) 

může plnit svou funkci adekvátně.

L03_lavička	‚Anděl‘



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s ornamentálními kovovými nohami

•	 způsob montáže - volně / přikotvená

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, náměstí 14. října, 

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 5 ?

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 výrobce, správa

•	 stav: vynikající

Hodnocení

 + kvalitní provedení lavičky

 + stabilní, pevná konstrukce

 + lehká údržba dřevěných prken či kovového rámu

 + ergonomicky velmi příjemná, pohodlná

L04_lavička	historizující	parková



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s kovovými nohami a širšími prkny

•	 způsob montáže - přikotvená

•	 rozměry: 2 - 3 místná

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, Diezenhoferovy sady 

•	 počet ks: pár kusů

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 5 ?

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + ergonomicky vyhovující, opěradlo je spíš nízké, méně 

pohodlné pro vyšší osoby

 + lehká údržba dřevěných prken či kovového rámu

 + velmi klasický a jednoduchý vzhled

pozn. Nutné pravidelné natírání dřevěných prken.

L05_lavička	klasická



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s kovovými nohami

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Jiráskovo náměstí, park a hřiště u 

Podskalské celnice

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 / Komwag

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + kvalitní provedení lavičky

 + stabilní konstrukce

 + snadná údržba dřevěných prken či kovového rámu

 + ergonomicky velmi příjemná, pohodlná

 − vysoká, velké rozměry

L06_lavička	parková



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na betonovém rámu

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: cca 3 m šířka x 1 m výška

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, betonové nohy

•	 sedací plocha menší než základ lavičky

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Palackého náměstí

•	 počet ks: 5

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 stav: velmi špatný

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + originální řešení v konceptu náměstí

 − zvláštní ergonomické řešení, opěradlo (velmi úzké) jen 

u jednoho sezení

 − ostré hrany betonového rámu jsou nebezpečné

 − umísťování košů do prostoru sevřeného lavičkami je 

velmi nevhodné (vyvolává znečištění, které se těžce 

uklízí)

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě 

pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých 

prků, odstranění grafity, úklid bezprostředního okolí...) 

může plnit svou funkci adekvátně. 

L07_lavička	Palackého	náměstí



Základní	charakteristika

•	 kamenná lavička bez opěradla

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

•	 původní betonová lavička opatřena dřevěnými deskami

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Zítkovy sady

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 / Komwag

•	 TSK - lavičky bez prken

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + originální řešení v konceptu náměstí

 − mezi deskami se usazuje špína a odpadky

 − nohy lavičky jsou nešikovně zality asfaltem

pozn. lavičky bez prken je vhodné opatřit dřevěnými 

deskami a předat do správy MČ Praha 2.

L08_lavička	Zítkovy	sady



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s betonovými nohami

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 + 3  místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, betonové nohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Rašínovo nábřeží 

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: nábřeží

•	 hierarchie: lokální

Správa	&	údržba

•	 ? TCP

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 dobrý

Hodnocení

 + vysoký počet míst pro sezení

 + stabilní, pevná konstrukce základu

 − dřevěné opěradlo méně stabilní, nepohodlné, snižující 

se výška opěradla ergonomicky nekvalitní

 − odmontovatelné dřevené části?

 − dřevo rychle degraduje, nutná častější údržba

 − nedostatečný počet pro celé nábřeží

L09_lavička	“Ryba“



Základní	charakteristika

•	 kamená lavička

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: cca 2,5 m šířka x 0,5 m výška

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Rašínovo nábřeží 

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: nábřeží

•	 hierarchie: lokální

Správa	&	údržba

•	 ?TCP

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

L10_lavička	kamenná	nábřeží



Základní	charakteristika

•	 kamená lavice

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: aypické

•	 cena: x

•	 povrchová úprava: kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Rašínovo nábřeží 

•	 počet ks: 1 kus

•	 typologie: nábřeží

•	 hierarchie: lokální

Správa	&	údržba

•	 ?TCP

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

pozn. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění,...) 

může plnit svou funkci adekvátně.

L11_oblouková	lavice



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s kovovými nohami bez opěradla

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 2 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, zastávka Výtoň

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: zastávky MHD

•	 hierarchie: lokální

Správa	&	údržba

•	 ? TSK

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 dobrý

Hodnocení

 + velmi jednoduchá konstrukce

 − nepříliš stabilní

L12_dřevěná	lavička



Základní	charakteristika

•	 dřevěný sedák, litinové obloukové bočnice, bez 

opěradla

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 2 místná

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

•	 použití historizujících noh s vyměnitelným dřevěným 

sedákem

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Vyšehrad

•	 počet ks: 6

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 Národní kulturní památník Vyšehrad, příspěvková 

organizace

Stav	&	výroba

•	 zakázka na míru pro konkrétní místo

•	 stav: špatný

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce noh

 + snadný přístup - vhodná do frekventovanějších míst

 + snadná údržba dřevěných prken či ocelových nohou

 − dřevěné sedáky ve špatném stavu

 − vyčnívající betonové základy

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě 

pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých 

prků, pravidelná péče o dřevěné prvky...) může plnit svou 

funkci adekvátně. 

L13_lavička	Vyšehrad	bez	opěrky



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s opěradlem, litinové bočnice s 

opěrkami

•	 historizující typ

•	 způsob montáže -kotvená

•	 rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Vyšehrad

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: park

•	 hierarchie: 

Správa	&	údržba

•	 Národní kulturní památník Vyšehrad, příspěvková 

organizace
Stav

•	 špatný

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + sedák ergonomicky příjemný, úzké opěradlo nikoli

 − dřevěná prkna sedáku často v nevhodném stavu

pozn. Lavičky by si zasloužili lepší údržbu dřevěných prken 

i litinových noh

L14_lavička	Vyšehrad	s	opěrkou



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na kovovém rámu, vykonzolovaná

•	 způsob montáže - kotvená

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, hřiště u Smíchovské náplavky

•	 počet ks: 10-20

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav

•	 ?

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + vykonzolovaný sedák, přesto stabilní, pevná konstrukce

 + odlehčený vzhled, snazší údržba

 + dobře udržovaná

 − řešení bez designové ambice, hrubé tvarování i detaily

 − úzké opěradlo, bez ergonomického řešení

L15_lavička	dřevěná	vykonzolovaná,	var.	kov



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na betonovém rámu, vykonzolovaná

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, hřiště u Smíchovské náplavky

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 / Komwag

•	 TSK - lavičky bez prken

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + masivní betonové podpěry - stabilní, pevná konstrukce

 + snazší údržba

 + dobře udržovaná

 + ergonomický tvar sedáku

 − opěradlo méně příjemné

 − hrubé detaily bez designové ambice

pozn. Na dřevných prvcích je patrná dobrá údržba, avšak 

vzhledem k umístění na hřišti by vyžadovala častější 

čištění od grafiti a úklid odpadků.

L16_lavička	dřevěná	vykonzolovaná,	var.	beton



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička, litinové bočnice

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)

•	 cena: --- (výrobce FEMAT)

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litinové bočnice

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, Smíchovská náplavka

•	 počet ks: 5

•	 typologie: park/promenáda

•	 hierarchie:

Správa	&	údržba

?

Stav

•	 stav: dobrý

•	 výrobce FEMAT

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + lehká údržba dřevěných prken či kovového rámu

 − jednoduchý vzhled, ale oproti podobnému typu Lavička 

Š, působí tato robusnějším dojmem

 − hluboký sedák, úzké opěradlo, spíš nízké, méně 

pohodlné pro vyšší osoby

 − viditelné betonové základy

pozn. Nutné pravidelné natírání dřevěných prken.

L17_lavička	X



Základní	charakteristika

•	 historizující dřevěná lavička - typy Karla I, Karla II - s 

područkou, bez područky

•	 způsob montáže - kotvená / volně

•	 rozměry: 3 místná (délka 1,6 m, výška 1 m)

•	 cena: (výroba FEMAT)

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

•	 historizující typ

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Karlovo náměstí

•	 počet ks: více než 100

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MČ Praha 2  

•	 Komwag a.s.

Stav	&	výroba

•	 špatný

•	 zakázka na míru pro konkrétní místo (výrobce FEMAT)

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + ergonomicky příjemná, pohodlná

 + nenápadné kotvení do podkladu

 − dřevěný sedák a opěrka vyžadují na tomto místě 

pravidelnější údržbu a čištění

L18_parková	lavička	Karla



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička. ocelová konstrukce

•	 způsob montáže -  kotvená / volně

•	 rozměry: 3 místná (délka 1,5 m, šířka 0,7, výška 0,81)

•	 cena: --- (výrobce mmcité)

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, ocel

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, plácek před spořitelnou Vodičkova/

Jungmannova

•	 počet ks: 5

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý
zakázka	na	míru	pro	konkrétní	místo	(výrobce	mmcité)

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + průběžný pás dřevěných lamel spojující sedák a 

opěradlo - ergonomicky příjemná, pohodlné

 + nenápadné kotvení do podkladu

 + zešedlé dřevěné lamely, stále však vyhovující stav

L19_lavička	diva



Základní	charakteristika

•	 betonový podstavec, dřevěný sedák

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: dlouhá oblouková + rovné třímístné

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Jungmannovo náměstí

•	 počet ks: 10 - 20

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK

Stav

•	 velmi špatný

Hodnocení

 + stabilní a pevný podstavec, ale prkna sedáků snadno 

odjímatelná

 + snadný přístup - vhodná do frekventovaných míst

 + snadno udržovatelné

 − přesto velice zanedbané

pozn. Lavičky jsou v tristním stavu, údržba je zde naprosto 

zanedbána, dřevěné sedáky nejsou ošetřovány ani 

nahrazovány, betonové podstavce jsou velice špinavé

L20_lavička	betonová	oblouk



Základní	charakteristika

•	 historizující lavička litinová, dřevěný sedák a opěradlo 

- varianty s opěradlem / bezopěradla

•	 způsob montáže -kotvená

•	 rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)

•	

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

•	 lokace: Praha 1 - Uhelný trh, Staroměstské náměstí, 

Petřín, Žofín

•	 počet ks: stovky

•	 typologie: náměstí/park

•	 hierarchie: pražská památková rezervace

Správa	&	údržba

•	 Praha 1

Stav

•	 špatný

•	 výrobce FEMAT

Hodnocení

 + typická pražská historizující lavička

 − při výrobě je nutné dbát na kvalitní materiál a 

provedení detailů

 − kotvení do základu většinou nevzhledné, nutné přeřešit 

jeho způsob

 − nutná je častá údržba a ošetřování dřevěného sedáku a 

opěradla

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě 

pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých 

prků, odstranění grafity, úklid bezprostředního okolí...) 

může plnit svou funkci adekvátně. 

L21_lavička	had	s	opěradlem



Základní	charakteristika

•	 historizující lavička litinová, dřevěný sedák a opěradlo 

- varianty s opěradlem / bezopěradla

•	 způsob montáže -kotvená

•	 rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)

•	 cena: --- (výrobce FEMAT)

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

•	 lokace: Praha 1

•	 počet ks: stovky

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: PPR

Správa	&	údržba

•	 TSK 

•	 komwag a.s.

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + typická pražská historizující lavička

 − kotvení do základu většinou nevzhledné, nutné přeřešit 

jeho způsob

 − Při výrobě je nutné dbát na kvalitní materiál a 

provedení detailů.

 − nutná je častá údržba a ošetřování dřevěného sedáku

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě 

pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých 

prků, odstranění grafity, úklid bezprostředního okolí...) 

může plnit svou funkci adekvátně. 

L22_lavička	Had



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s kovovou kostrou, vykonzolovaná

•	 způsob montáže - konzola kotvená do zídky květníku

•	 rozměry: 2 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Na Příkopě

•	 počet ks: kolem 40

•	 typologie: městská třída

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK

Stav

•	 špatný / dobrý

Hodnocení

 + originální řešení v konceptu ulice

 + snadný přístup, čištění, údržba

 − nízké opěradlo - není vhodná pro delší sezení

 − set s vykonzolovaným odpadkovým košem

pozn.: Je otázkou, zda by nebylo snazším a stabilnějším 

řešením připevnit dřevěné sedáky shora na zídku květníku.

L23_lavička	dřevěná	vykonzolovaná



Základní	charakteristika

•	 kamená lavička s dřevěnými prkny

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: cca 1,5 m šířka x 0,5 m výška

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kamené n ohy

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Václavské náměstí

•	 počet ks: desítky

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK / Sdružení nového města pražského

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + jednoduchý tvar, snadná údržba

 + bez opěradla, v prostoru náměstí je tak orientována do 

všech směrů

 + dlouhá životnost prken i žulových masivních nohou

 − prkna jsou ve vodorovné poloze, setrvává na nich voda

pozn. Lavičku lze adoptovat za cca 7500 Kč, tato částka 

slouží na její údržbu.

L24_lavička	“Václavák“



Základní	charakteristika

•	 kovová lavička s prkny, bez opěradla

•	 způsob montáže - kotvená (vysokopevnostní šrouby) / 

v základech

•	 rozměry: 160 x 47 x 51 cm / 32 kg

•	 cena: okolo 5000 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kov - prášková barva

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, IP Pavlova

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 / Komwag

Stav	&	výroba

•	 dostačující

•	 prodejce: standMar, Advas, atd.

Hodnocení

 − méně stabilní, komplikovaná konstrukce

 − složitá konstrukce

 − prostor pod lavičkou je náročný na údržbu

 − 2 typy dřevěných prken

 − dřevěná prkna na bocích se často vylamují, jejich 

zaoblený tvar je pohodlný na sezení

 − prkna velmi úzká - ztížená údržba natírání lakem

L25_lavička	“Košice“



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s ornamentálními litinovými bočnicemi

•	 způsob montáže - nekotvená (přivázané řetězem k 

sobě)

•	 rozměry: 160 cm x 37 cm x 84 cm / 45 kg

•	 cena: cca 5 000 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo (smrk, dub, exotické 

dřevo) - napouštědlo proti plísnim a vodě + dvě 

vrstvy silnovrstvé lazury dle RAL, litinové bočnice - 

antikorozní základní nátěre a dvě vrstvy vrchní barvy

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Tylovo náměstí

•	 počet ks: pár desítek

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MČ Praha 2

•	 Komwag a.s.

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: Femat s. r. o.

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + střídmé dekorativní řešení je ve shodě s konceptem 

náměstí

 + dřevěné latě jsou relativně jednoduché na údržbu a na 

výměnu

 − sedací část je posazená příliš nízko

 − nezdařilé detaily kotvení opěrek

L26_lavička	STYL



Základní	charakteristika

•	 celodřevěná lavička

•	 způsob montáže - zakotvená, zalitá asfaltem

•	 rozměry: 3 místná, vysoké opěradlo

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, U Apolináře

•	 počet ks: 5

•	 typologie: park/ulice

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 / Komwag

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + konkrétní řešení na konkrétní místo

•	 neproporční tvar konstrukce

 − nebroušené hrany dřevěných prken - nepohodlné

 − nepohodlné opěradlo, velké mezery mezi prkny, horní 

končí často na zátylku

 − postrádá ambici designové kvality v historickém centru 

města

 − nohy lavičky jsou nešikovně zality asfaltem - 

neadekvátní vůči dřevěné konstrukci 

pozn. Návrh - přeřešit umístění laviček a přilehlý parčík. 

Vhodnější umístění v prostoru parčíku, s přístupem po nově 

vytvořené parkové cestě.

L27_lavička	U	Apolináře  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na betonovém rámu

•	 způsob montáže - volně umístěná (velmi těžká)

•	 rozměry: cca 1,7 m šířka x 1 m výška

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, betonové nohy - část 

povrchu je vymývaný beton s velkou frakcí kameniva, 

varianta šterk

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, park u Kateřinské psychiatrické kliniky 

/ Folimanka

•	 počet ks: 5

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 nemocnice

Stav	&	výroba

•	 zbytkové kusy laviček, již se nebudou osazovat nové

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 − relativně komplikovaný tvar spodní části lavičky s 

přebívající dřevěnou latí 

 − nepříliš pohodlná, sedák není dostatečně hluboký

 − betonová konstrukce se časem ulamuje, povrch se 

vymýlá

L28_lavička	betonová	s	vymývaným	povrchem  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička v betonové zídce

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Smetanovo nábřeží 

•	 počet ks: několik kusů

•	 typologie: nábřeží

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK 

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi špatný

•	 výroba: konrétní návrh na konrétní místo

Hodnocení

 + lavička vychází z koncepce celého veřejného 

prostranství

 − zvolený koncept tvoří v místě prostorovou bariéru

 − zídka cloní pocitově sedícího od ruchu ulice, jako 

opěradlo ale nefunguje, naopak je při opření na obtíž - 

příliš nízká s ostrou hranou

 − zídka je z kvalitního kamene a dřevěné prvky jsou 

dostatečně masivní, snadno se ale vylamují

 − obtížně se čistí okolí lavičky

pozn. Lavičky se nachází na jednom z nejvytíženějších 

nábřeží a jsou odtud nejpůsobivější výhledy na Prahu. 

Jejich stav tomuto významu značně neodpovídá.

L29_lavička	Nábřeží  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s kamenými nohami bez opěradla

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 2 místná

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Betlémské náměstí

•	 počet ks: max 8

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK 

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav

•	 velmi dobrý

Hodnocení

 + jednoduchá konstrukce

 + vhodně umístěná v prostoru náměstí, bez opěradla

 + žulové nohy i drevěná prkna jsou masivní

 + drěvěná prkna se dobře udržují (čistění, nátěr)

 − dřevěná konstrukce náchylná na degradaci

 − sedací část beze sklonu, udržuje se na ní voda

L30_lavička	Betlémské	náměstí



Základní	charakteristika

•	 kamená lavička

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: cca 6 m šířka x 0,5 m výška

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Na Perštýně

•	 počet ks: 1

•	 typologie: nároží

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 Praha 1

Stav

•	 zakázka namíru pro konkrétní místo v rámci projektu 

“Obytné ulice“ 

•	 stav: velmi dobrý

Hodnocení

 + stabilní a odolná konstrukce

 + originální řešení v konceptu nároží

 + jednoduchý koncept, elegantní tvar, vytváří charakter 

místa

 + nenáročná na údržbu, pohodlná na krátkodobé 

posezení

 + oblé tvary pohodlné, ve střední části posezení ovšem 

zůstává voda

L31_lavička	Na	Perštýně



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička bez opěradla, parková

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: 1,5m  x 0,45 m x 0,4 m 

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, hřistě u Hlavního nárdaží

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park/hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: MM Cité

Hodnocení

 + tvarově jednoduchá lavička

 + nízká náročnost údržby

 + úzká lavice se sklonem dřevěných desek, pro 

krátkodobé posezení

 − standardní lavička, na některých významných 

prostranstvích působí lacině

L32_lavička	Vera	/	mmcité



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička, parková

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: 1,5m  x 0,82 m x 0,7 m 

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová oce

•	 úzká lavice se sklonem dřevěných desek, s opěradlem , 

pro dlouhodobé posezení

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, hřistě u Hlavního nárdaží

•	 počet ks: 10 - 20

•	 typologie: park/hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: MMCité

Hodnocení

 + tvarově jednoduchá lavička

 + nízká náročnost údržby

 − standardní lavička, na některých významných 

prostranstvích působí lacině

L33_lavička	Vera		MM	cité



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na kovové konstrukci

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 povrchová úprava: dřevo - lak,  kov

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Vrchlického sady

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 

•	 Komwag a.s.

Stav	&	výroba

•	 Stav: velmi dobrý

•	 Výroba: MM Cité

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + lavička pohodlná na sezení, spíše nižší

 + trvanlivá, nejeví známky opotřebení a degradace

 + prakticky vyřešený detail kotvení dřevěných prken (bez 

viditelných kotvících prvků)

 − mezi deskami se může usazuvat špína a odpadky

 − lavička je sestavená ze složitých prvků, to komplikuje a 

prodražuje opravu

 − nezdařilý design

L34_lavička	“zebra“



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na kovovém rámu

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: ---

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Senovážné náměstí

•	 počet ks: 2

•	 typologie: ulice

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: ?

Hodnocení

 + stabilní konstrukce, podobná ergonomicky lavičce 

Lázeňské

 + vhodné začlenění nezbytného výduchu do veřejného 

prostranství

 + pevná lavička, v dobrém stavu, prkna pevně přichycena

 − zvolená forma lavičky (parková, lázeňská)

nekoresponduje s mohutností a utilitárností výduchu

L35_lavička	“výduch“



Základní	charakteristika

•	 parková litinová lavička s dřevěnými prkny

•	 způsob montáže - volně / kotvená 

•	 rozměry: 160 cm šířka

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak (6druhů dřeva), litina

•	 parková lavička, pro dlouhodobý pobyt

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: špatný

•	 výroba: Femat

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + klasický, historizující vzhled

 + dobře vyřešena ergonomie, velmi pohodlná

 − mezi deskami se usazuje špína a odpadky

 − nohy lavičky jsou nešikovně zality asfaltem

 − nedostatečné ukotvení dřevěných prken, lehce 

snímatelné

pozn. správu laviček je nutné nepodceňovat

L36_lavička	Lázeňská



Základní	charakteristika

•	 kovová lavička, parková

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: ---

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kov - galvanické 

pokovení

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody - Park 

Lannova

•	 počet ks: 10 - 20

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Ing. Zdeněk Sendler, návrh a výroba pro 

konkrétní místo (na zakázku Prahy 1)

Hodnocení

 + originální vzhled, 

 + subtilní a přitom stabilní konstrukce

 + poměrně dobrá ergonomie, pohodlná

 − složitější údržba, lavička se musí vždy celá 

pogalvanizovat

 − kov rezne, při nižších teplotách studí

L37_lavička	“Sendler“



Základní	charakteristika

•	 kovový stolek se stoličkami

•	 způsob montáže - volně

•	 rozměry: ---

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody - Park 

Lannova

•	 počet ks: max 4

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Praha 1

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce (těžké)

 + kvalitní design

 + celokovová (svařovaná) konstrukce, odoná vůči 

vandalům

L38_Stolek	se	stoličkami



Základní	charakteristika

•	 betonová lavička

•	 způsob montáže - volně

•	 rozměry: 73 x 43 cm / 90 kg

•	 cena: okolo  5 000 Kč (v základní variantě)

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, beton bez povrchové 

úpravy

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petrské náměstí

•	 počet ks: 34

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 TSK 

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + lavička je v místě hojně využívaná 

 − velmi složitá konstrukce a způsob kotvení dřevěných 

prken

 − prkno v nejnižší poloze postrádá smyslu

 − nepříliš pohodlná, sedák není dostatečně hluboký, 

vhodná ke krátkému posezení (jde proti smyslu a 

významu náměstí, kde je umístěna - místo k setkávání 

a delšímu zastavení)

pozn. Petrské náměstí má potenciál mít svůj vlastní design 

laviček, či alespoň jejich lepší uspořádání.

L39_lavička	betonová	“X“  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička v kovovém rámu

•	 způsob montáže - kotvená / v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP (odbor ochrany prostředí) ?)

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + stabilní konstrukce

 + zřejmě konkrétní návrh na konkrétní místo

 + pohodlná na sezení

 − nevydařený detail styku posledního dřevěného prkna a 

konstrukce opěrátka

 − nezdařilý historizující design

L40_lavička	“Petřín	-	modrá“



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička v betonovém rámu

•	 způsob montáže - kotvená / v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín

•	 počet ks: stovky

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP 

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce, malý počet prvků

 − nízká náročnost údržby

 − příliš úzká lavice, nepohodlná na sezení, pro 

krátkodobý pobyt

 − tvar i materiál lavičky je příliš utilitární a běžný, 

vzhledem k jeho umístění v parku Petřín

 − lavička nesplňuje potřeby kladené na lavičky v parku

•	 pozn. tato lavička je charakteristickým koloritem 

pražských parků. V rámci revize designu 

pražského mobiliáře je vhodné pracovat s jejími 

charakteristickými znaky

L41_lavička	“Petřín	-	modrá,	betonová,	jednoprkenná“  !



Základní	charakteristika

•	 kamenná lavička bez opěradla

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: přes 10 000

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín

•	 počet ks: 10 - 20

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Robert Blíženec, GEMINI

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + kvalitní design, vhodný do historického prostředí 

pražských parků

 − vysoká cena

 − přenositelná, lehce rozebiratelná

 − celodřevěná konstrukce je náchylná k rychlé degradaci

L42_lavička	“Petřín	GEMINI“



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na kovové konstrukci

•	 způsob montáže - volně položená

•	 rozměry: 2 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín

•	 počet ks: 4

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 soukromník

•	 údržba: není prováděna

Stav

•	 nedostačující

Hodnocení

 + jednoduchá, přenosná lavička

 − nízko položený sedák i nízké opěradlo

 − nepříliš pohodlná na sezení, spíše pro krátkodobé

 − umístění by bylo vhodnější dále od kraje svahu, 

vyvolává pocit závratě

 − tvar i materiál lavičky je příliš utilitární a běžný, 

vzhledem k jeho umístění v parku Petřín, v místě 

jednoho z nejhezčích výhledů

 − lavička nesplňuje potřeby kladené na lavičky v parku

pozn. Umístění laviček by bylo vhodnější dále od kraje 

svahu, vyvolává pocit závratě. K tomu přispívá jejich 

neukotvení do země. 

L43_lavička		“Petřín	-	školní	lavice“  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na betonové konstrukci

•	 způsob montáže - kotvená

•	 rozměry: 3 místná

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín

•	 počet ks: 10 - 20

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP 

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + odolná konstrukce

 + archetyp pražské lavičky 70. a 80. let

 − klasické kotvení dřavěných prken k betonovovému 

rámu, lehce odnímatelné (náchylné k vandalismu)

 − v případě umístění lavičky na nezpevněný povrch je její 

spodní část velmi znečištěna

 − zastaralý, přežilý typ lavičky (funkčně i designově)

•	 pozn. tato lavička je charakteristickým koloritem 

pražských parků. V rámci revize designu 

pražského mobiliáře je vhodné pracovat s jejími 

charakteristickými znaky

L44_lavička	“Petřín	-	modrá	betonová“  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička, parková

•	 způsob montáže - volně / v základech 

•	 rozměry: 3 - 4 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín

•	 počet ks: 1

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP (odbor ochrany prostředí) ?

Stav

•	 velmi dobrý

Hodnocení

 + specifický solitér, vzpomínková lavička Jindřicha 

Pavliše

pozn. Vzpomínkové lavičky jsou na rozhraní mobiliáře a 

uměleckého díla. Jejich umístění musí být součástí úvahy o 

širším kontextu

L45_lavička	Jindřich	Pavliš



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na betonové konstrukci

•	 způsob montáže - kotvená

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Petřín - hřiště na severním svahu

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park / hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP (odbor ochrany prostředí) ?

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + odolná konstrukce

 + mutace pražské lavičky 70. a 80. let

 − klasické kotvení dřavěných prken k betonovovému 

rámu, lehce odnímatelné (náchylné k vandalismu)

 − v případě umístění lavičky na nezpevněný povrch je její 

spodní část velmi znečištěna

 − zastaralý, přežilý typ lavičky (funkčně i designově)

L46_lavička	“Petřín	-	šedá“  !



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička  kovových nohách

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: ---

•	 cena: okolo 10 000 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Střelecký ostrov

•	 počet ks: 18

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 návrh: ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o., ing. et ing. Tomáš 

Jiránek (2013)

•	 výroba: (mmcité)

Hodnocení

 + lehká a pevná konstrukce

 + design vycházející ze současných trendů

 + vysoce funkční, umožňuje různé způsoby posedu / 

lehu, resp. oboustranného užití

 − dřevěnné prvky z části tvořeny lepenými profily, u 

detailu spřažení jednotlivých prvků dochází k posunu 

prvků vůči sobě

pozn. Využití techto laviček je doporučeno pouze v místech 

se stálým dohledem (areály s otevírací dobou, apod.) Nutná 

periodická obnova nátěru prvků a pravidelná kontrola 

tuhosti konstrukce.

L47_lavička	Střelecký	ostrov1



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička  kovových nohách

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: ---

•	 cena: okolo 10 000 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Střelecký ostrov

•	 počet ks: 5

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 návrh: ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o., ing. et ing. Tomáš 

Jiránek (2013)

•	 výroba: (mmcité)

Hodnocení

 + lehká a pevná konstrukce

 + design vycházející ze současných trendů

 + vysoce funkční, umožňuje různé způsoby posedu / 

lehu, resp. oboustranného užití

 − dřevěnné prvky z části tvořeny lepenými profily, u 

detailu spřažení jednotlivých prvků dochází k posunu 

prvků vůči sobě

 − problematické čistění distančních otvorů mezi 

dřevěnými prvky

pozn. Využití techto laviček je doporučeno pouze v místech 

se stálým dohledem (areály s otevírací dobou, apod.) Nutná 

periodická obnova nátěru prvků a pravidelná kontrola 

tuhosti konstrukce.

L48_lavička	Střelecký	ostrov	2



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na kovových nohách (Jäklův profil)

•	 dřevěné prvky z části tvořeny lepenými profily, u 

detailu spřažení jednotlivých prvků dochází k posunu 

prvků vůči sobě

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 cena: cca 10 000 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, ostrov Střelecký ostrov

•	 počet ks: 14

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 návrh: ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o., ing. et ing. Tomáš 

Jiránek (2013)

•	 výroba: (mmcité)

Hodnocení

 + stabilní, lehká a pevná konstrukce

 + design vycházející ze současných trendů

 + ergonomicky řešena příkladně

 − konstrukčně složité řešení, náchylné na vandalismus

•	 pozn. Využití techto laviček je doporučeno pouze 

v místech se stálým dohledem (areály s otevírací 

dobou, apod.) Nutná periodická obnova nátěru prvků a 

pravidelná kontrola tuhosti konstrukce. 

L49_lavička	Střelecký	ostrov	s	opěradlem



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička na betonové konstrukci

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Chotkovy sady

•	 počet ks: několik desítek

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 správa Pražského Hradu ?

Stav

•	 dobrý

Hodnocení

 + odolná konstrukce

 + archetyp pražské lavičky 70. a 80. let

 − klasické kotvení dřavěných prken k betonovovému 

rámu, lehce odnímatelné (náchylné k vandalismu)

 − v případě umístění lavičky na nezpevněný povrch je její 

spodní část velmi znečištěna

 − zastaralý, přežilý typ lavičky (funkčně i designově)

•	 pozn. tato lavička je charakteristickým koloritem 

pražských parků. V rámci revize designu 

pražského mobiliáře je vhodné pracovat s jejími 

charakteristickými znaky

L50_lavička	“Y“  !



Základní	charakteristika

•	 litinová lavička s dřevěnými prkny

•	 způsob montáže - v základech / kotvená

•	 rozměry: 156 x 62 x 78 cm / 45 kg

•	 cena: 4 000 - 4 500 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo - smrk, litina - komaxitová 

barva (černá, šedá, tmavě zelená)

•	 parková lavička, pro dlouhodobý pobyt

Výskyt

•	 lokace: Praha 2, Vrchlického sady

•	 počet ks: velké množství

•	 typologie: park/náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 2 

•	 údržba: Komwag a.s.

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: ČR

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + dobře vyřešena ergonomie, velmi pohodlná

 + masivní dřevěnná prkna, odolná

L50_lavička	Schönbrunn



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička s litinovým rámem, parková

•	 způsob montáže - kotvená / volně

•	 rozměry: 160 cm 

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

•	 lokace: Praha 7, Letná

•	 počet ks: stovky

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP 

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Femat s. r. o. (typ GW)

Hodnocení

 + lavička odpovídá charakteru historického prostředí

 + pevná, stabilní konstrukce

 + jednoduchá lavička klasického tvaru

 + ergonomicky velmi dobře vyřešena, určená k 

dlouhodobějšímu sezení, parková lavička

 + robustní provedení zajišťuje dlouhodobou funkčnost

 − detail kotvení dřevěných prken k podnoži časem 

problematický, (dřevo pracuje a lůžko vrutu vyhnívá)

L52_lavička	Berlin	Stausberg



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička bez opěradla

•	 způsob montáže - kotvená / volně

•	 rozměry: 2 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

•	 historizující tvar litinových bočnic

Výskyt

•	 lokace: Praha 7, Letenské sady

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: park

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP (odbor ochrany prostředí)

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: Femat s. r. o. (typ GW)

Hodnocení

 + pevná, stabilní konstrukce s litinovými bočnicemi

 + oboustranně využitelná, vhodně použitá na konkrétním 

místě

 − detail kotvení dřevěných prken k podnoži může být 

časem problematický, (dřevo pracuje a lůžko vrutu 

vyhnívá)

L53_lavička	Berlin	Stausberg	bez	opěradla



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička v litinovém rámu

•	 způsob montáže - kotvená / volně 

•	 rozměry: 160 cm x 70 cm x 41 cm / 44 kg

•	 cena: okolo 5 500 - 6 000 Kč

•	 povrchová úprava: dřevo (smrkové či tropické dřevo) - 

3 x syntetický lazurovací lak / litina - nátěr antikorozní 

s 2 vrstvami vrchní barvy / žárově vypalovaná barva 

komaxit

•	 středomořský styl lavičky, pohodlné sezení, pro 

dlouhodobý pobyt, plní funkci lavičky pro náěmstí či 

park

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, Náměstí Kinských, Arbesovo náměstí

•	 počet ks: 10 - 20

•	 typologie: park / náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 5 ? 

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Femat s. r. o.

Hodnocení

 + masivní pevná lavička

 + konstrukce složená ze dvou litinových podstav 

spojených ztužovacími ocelovými výztuhami na třech 

místech - zajištěná celková tuhost

 + dřevěná prkna pouze vsazená do litinových podstav - 

bez nutnosti kotvení či použití šroubů

 − nezdařilý design, robustní podnož

L54_lavička	Itálie



Základní	charakteristika

•	 dřevěnná lavička na litinovém rámu

•	 způsob montáže - kotvená / volně

•	 rozměry: 160 cm

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, litina

•	 jednoduchá lavička určená spíše do přírodních parků 

než do městského prostředí, kvůli imitaci přírody

•	 vzhled litinové podnože imitující větev stromu

Výskyt

•	 lokace: Praha 7, Letná, hřiště

•	 počet ks: pár desítek

•	 typologie: park / hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP (odbor ochrany prostředí)

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: Femat s. r. o.

Hodnocení

 + stabilní, lehká konstrukce

 − pokud je lavička osazena do nezpevněného terénu, 

sutilní podnož se propadá

 − ergonomicky spíš podprůměrná kvůli velkému 

prázdnému meziprostoru mezi sedákem a opěradlem

pozn. Používat spíše v okrajových částech Prahy, či v 

menších parcích.

L55_lavička	SUK



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička, parková

•	 způsob montáže - kotvená 

•	 rozměry: 

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

•	 lokace: Praha 7, Letná, hřiště

•	 počet ks: pár kusů

•	 typologie: park / hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 MHMP OCP 

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: mmcité

Hodnocení

 + pevná konstrukce samotné lavičky díky středovému  

kotvícími prvku sedáku a opěradla

 + kotvení dřevěných prvků z rubové strany je optimální 

řešení (skryté vruty)

 + ergonomický design

 − celkově je lavička nestabilní, podnož je lehká, nohy 

jsou nakolmo

 − výška sedáku je posazena příliš vysoko

pozn. Lavičky nekorespondují s konceptem celého hřitě. 

Byly jimi nahrazeny předešlé, typ SUK. Pouze na dvou 

místech. Považujeme za nutné vyměnit za typ SUK.

L56_lavička	X



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička osazená na výduchu

•	 způsob montáže - 

•	 rozměry: ---

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, ulice Králodvorská (U obecního domu)

•	 počet ks: 1

•	 typologie: ulice / náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: 

Hodnocení

 + lavička připevněna na výduchu

 − velmi robustní konstrukce, zřejmě zbytečně velké 

okraje kameného základu

 − složitý tvar, množství záhybů, obtížná údržba a čištění

 − celkově nevzhledná lavička (k tomu přispívá 

nedostatečná údržba)

L57_lavička	výduch



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavice

•	 způsob montáže - v základech 

•	 rozměry: ---

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Pařížská ulice, u Dvořákova nábřeží

•	 počet ks: 1

•	 typologie: náměstí / plácek

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav

•	 stav: dobrý

Hodnocení

 + velmi specifický tvar lavičky, výroba na míru

 + pevná konstrukce

 + jednoduchá údržba a oprava - demontovatelné dřevěné 

díly

 + oboustranné sezení

 − výška sedáku se mění v průběhu její délky

L58_lavice



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička v ocelovém rámu

•	 způsob montáže - volně, svázany řetězem

•	 rozměry: 3 místná

•	 cena: ---

•	 povrchová úprava: dřevo - lak, 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, u Právnické fakulty

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: předprostor fakulty

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav

•	 špatný

Hodnocení

 + kvalitní design

 + lehce přenositelná a opravitelná (výměna jednotlivých 

dílů, levný materiál

 − rychlá degradace

 − kombinace klasické lavičky ze 70. let a svařované

 − konstrukčně málo stabilní

 − ergonomicky nepříliš pohodlná

pozn. Provizorně působící vzhled lavičky není 

adekvátní umístění před významnou budovou, 

navrhujeme nahradit kvalitnějším prvkem.

L59_lavička	“Právnická	fakulta“



Základní	charakteristika

•	 dřevěná lavička, parková

•	 způsob montáže - volně osazená / kotvená 

•	 rozměry:  

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: dřevo (borovice) - lak

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, Palachovo náměstí

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 městská část Praha 1 

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Robert Blíženec, GEMINI

Hodnocení

 + stabilní, pevná konstrukce

 + kvalitní provedení, design i materiál

 − zvolený typ dřeva - borovice má malou výdrž, max. 10 

let, v případě použití dubu, výdrž dvojnásobná (i cena)

 − celodřevěná lavička (parková) není vhodná do prostoru 

kamenného náměstí na Starém městě

 − složitá údržba - impregnací dřevěných prvků

L60_lavička	“dřevěná	Palachovo	náměstí“



STOJANY	NA	KOLA



Základní	charakteristika

•	 oblouky s kruhovým průřezem

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry:  

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, Anděl

•	 počet ks: 6

•	 typologie: uliční

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

Hodnocení

 + jednoduché, nenákladné řešení, dostatečně robustní 

(např. při najetí autem, vandalismu)

 + pro dlouhodobější stání, často využívaný typ

 + snadná údržba, lze jej jednoduše vyrobit, není 

přemístitelný

 + jednoduché uvázání i opření jednoduché uvázání i 

opření - praktické

S01_stojan	“klasik“



S02_stojan	úzký

Základní	charakteristika

•	 obloky s páskovým průřezem

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry:  

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 5, náměstí 14. října

•	 počet ks: max 10

•	 typologie: uliční

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý / špatný

Hodnocení

 + subtilní konstrukce, elegantní, jednoduchý design

 − nenákladné řešení, nedostatečně robustní (např. při 

najetí autem, vandalismu)

 − příliš nízký

 − hůře se opírají kola - není jasné kterým směrem a 

jakým způsobem má kolo parkovat

 − nepřemístitelný

pozn. Vhodné umisťovat v místech nízké frekvence 

pohybu lidí, nezatíženého dopravou a v místech s 

ostrahou.



Základní	charakteristika

•	 ocelový stojan s madlem pro připoutání kola

•	 způsob montáže - volně / kotvené

•	 rozměry:  1010/1510 x 600 x 845 mm

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, hřiště u Hlavního nádraží

•	 počet ks: 2

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: mmcité

Hodnocení

 + odolný, masivní, trvanlivý stojan

 + dobře řešené detaily

 + moderní, výrazný design

 − nelze uzamknout k rámu kola

pozn. V tomto konkrétním případě postaveno opačně, 

oproti správnému směru vkládání kol.

S03_stojan	Velo



S04_stojan

Základní	charakteristika

•	 litinový stojan na kola

•	 způsob montáže - volně / kotvený

•	 rozměry:  70 x 63 x 41 cm / 17 kg

•	 cena: 3 800 Kč / za jeden pár

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, hřiště pod Petřínem

•	 počet ks: 1

•	 typologie: hřiště

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: dobrý

•	 výroba: Advas s. r. o.

Hodnocení

 + trvanlivý, masivní, přemístitelný

 + relativně jednoduchá oprava nebo výměna 

 − docela nákladné řešení

 − pro krátkodobé stání - toto řešení stojanu ničí ráfek kol

 − komplikované uzamknutí kola ke stojanu (pouze za 

ráfek), není bezpečný z hlediska krádeže

 !



Základní	charakteristika

•	 ocelová konstrukce s plochým průřezem

•	 způsob montáže - volně / ukotvený

•	 rozměry:  

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, u Pražského hradu

•	 počet ks: 1

•	 typologie: náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

•	 výroba: ?

Hodnocení

 + nadčasový, jednoduchý, reprezentativní vzhled

 + pevná, stabilní konstrukce

 + jednoduchá oprava nebo výměna, relativně subtilní

 + pro dlouhodobější stání - neničí se ráfek kol

 − nelze uzamknout k rámu kola

S05_stojan



S06_stojan	„spirála“

Základní	charakteristika

•	 ocelová spirála se spojovací tyčí

•	 způsob montáže - v základech / kotvení

•	 rozměry:  

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, právnická fakulta / Praha 5, před 

úřadem

•	 počet ks: 2

•	 typologie: ulice / náměstí

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi dobrý

Hodnocení

 + pevná ocelová konstrukce

 + současný, nápaditý design

 + umožňuje uzamknutí kola jak za rám tak za ráfek

 + součástí stojanu je i držák na ráfek



Základní	charakteristika

•	 ocelové tyče svařované

•	 způsob montáže - v základech

•	 rozměry:  

•	 cena: 

•	 povrchová úprava: 

Výskyt

•	 lokace: Praha 1, u Hlavního nádraží

•	 počet ks: 1

•	 typologie: ulice

•	 hierarchie: místní

Správa	&	údržba

•	 ?

Stav	&	výroba

•	 stav: velmi špatný

Hodnocení

 + vhodný princip řešení pro pohodlné odstavení kola a 

zamčení rámu

 − velmi špatné provedení stojanu

 − korodující materiál, náchylný na náraz a průhyb

 − proporce a rozměry neopovídají funkci - příliš dlouhý 

pro jedno kolo, krátký pro dvě, velká délka z něj dělá 

nestabilní prvek

 − zřejmě provizorní stav

S07_stojan  !



ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	skleněných	tabulí	a	

prosklenou	střechou

•	 součástí	je	kovová	lavice,	opěrka

•	 dle	platné	smlouvy	je	ve	městě	umístěno	cca	300	

přístřešků	JCD	bez	reklamních	bočnic

•	 dále	je	umístěno	900+	přístřešků	JCD	s	reklamami

Správa & údržba

•	 správa:	JC	Decaux

•	 údržba:	JC	Decaux

Stav

•	 Je	spravován	JCD	na	základě	smlouvy	s	hl.	m.	Prahou

Hodnocení

	+ dobře	udržovaný,	zpravidla	čistý

	+ esteticky	odlehčený,	přitom	kompaktní	a	bytelný

	+ prostor	zastávky	je	vzhledem	k	zavěšené	lavici	dobře	

čistitelný

	− bočnice	a	zejména	reklamní	bočnice	často	významě	

zužují	průchozí	prostor	na	zastávkách

	− lavice	je	méně	pohodlná	vzhledem	k	umístění	zadní	

tyče

	− sklo	je	náchylné	na	rozbití,	tagování	přelepování	-	

nutná	souvislá	údržba

	− univerzální	design	bez	odkazu	na	Prahu

001 zastávkový přístřešek JC Decaux „Foster“

*



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	skleněných	tabulí	a	

prosklenou	střechou

•	 součástí	je	kovová	lavice,	opěrka

•	 dle	platné	smlouvy	je	ve	městě	umístěno	cca	300	

přístřešků	JCD	bez	reklamních	bočnic

•	 dále	je	umístěno	900+	přístřešků	JCD	s	reklamami

Správa & údržba
•	 správa:	JC	Decaux

•	 údržba:	JC	Decaux

Stav

•	 Je	spravován	JCD	na	základě	smlouvy	s	hl.	m.	Prahou

Hodnocení
	+ udržovaný	přístřešek

	− makrolonové	zastřešení	má	sklony	k	rychlé	degradaci

	− bočnice	a	zejména	reklamní	bočnice	často	významě	

zužují	průchozí	prostor	na	zastávkách

	− sklo	je	náchylné	na	rozbytí,	tagování	polepování	-	

nutná	souvislá	údržba

	− zastaralý	design

002 zastávkový přístřešek „JC Decaux - Dambach“  !



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	skleněných	tabulí	a	

plnou	střechou

•	 součástí	je	kovová	lavice	

•	 dle	platné	smlouvy	je	ve	městě	umístěno	cca	300	

přístřešků	JCD	bez	reklamních	bočnic

•	 dále	je	umístěno	900+	přístřešků	JCD	s	reklamami

Správa & údržba
•	 správa:	JC	Decaux

•	 údržba:	JC	Decaux

Stav

•	 Je	spravován	JCD	na	základě	smlouvy	s	hl.	m.	Prahou

Hodnocení
	+ dobře	udržovaný	přístřešek,	zpravidla	čistý

	+ dobře	udržovatelný

	+ oddělení	lavice	od	přístřešku

	− bočnice	a	zejména	reklamní	bočnice	často	významě	

zužují	průchozí	prostor	na	zastávkách

	− sklo	je	náchylné	na	rozbití,	tagování	polepování	-	

nutná	souvislá	údržba

003 zastávkový přístřešek „JC Decaux - Standard“



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	tabulí	z	drátkoskla	

•	 opláštění	vlnitým	plechem

•	 tabule	se	často	používají	pro	plakátování

Správa & údržba

•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav

•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení

	− nekvalitní	konstrukce

	− rezne,	odpadávají	kusy,	nelze	zajistit	bezpečnost

	− stěny	přístřešku	jsou	často	zanášeny	legálním	/	

nelegálním	výlepem,	jsou	náchylné	na	tagování	a	

polepování

	− odpadávající	části	jsou	často	předmětem	krádeže

	− sklo	je	náchylné	na	rozbití

	− design	není	reprezentativní,	neodpovídá	statusu	hl.	

města

004 Zastávkový přístřešek DPP Typový „K1-2BV“  !



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	skleněných	tabulí

•	 laminátová	/	makrolonová	střecha	

Správa & údržba
•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav
•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení
	+ bytelný	/	kompaktní

	− stěny	přístřešku	jsou	často	zanášeny	legálním	/	

nelegálním	výlepem,	jsou	náchylné	na	tagování	a	

polepování

	− sklo	je	náchylné	na	rozbití

005 Zastávkový přístřešek DPP Typový „V2-2BV“  !



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	laminátových	tabulí

•	 střecha	z	vlnitého	laminátu

Správa & údržba
•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav
•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení
	− laminát	má	sklony	k	rychlé	degradaci

	− stěny	náchylné	na	tagování,	polepování	a	plakátování

	− střecha	z	vlnitého	laminátu	je	obtížně	udržovatelná	

usazované	nečistoty	zrychlují	degradaci	materiálu

	− design	není	reprezentativní,	neodpovídá	statusu	hl.	

města

006 zastávkový přístřešek DPP - atyp  !



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	tabulí	z	kouřového	skla

•	 střecha	z	ohýbaného	makrolonu

Správa & údržba
•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav
•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení
	− laminát	má	sklony	k	rychlé	degradaci

	− stěny	náchylné	na	tagování,	polepování	a	plakátování

	− střecha	z	vlnitého	laminátu	je	obtížně	udržovatelná	

usazované	nečistoty	zrychlují	degradaci	materiálu

	− design	není	reprezentativní,	neodpovídá	statusu	hl.	

města

007 zastávkový přístřešek DPP - atyp  !



008 zastávkový přístřešek DPP - atyp

Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů

•	 střecha	z	vlnitého	plechu

Správa & údržba
•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav
•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení
	+ základní	přístřešek	do	lokalit	s	nízkou	frekvencí	

využití	a	dostatkem	místa	(na	periferii	prahy)

	+ redesign	základního	přístřešku	bez	stěn	může	být	

dostatečnou	alternativou	v	odlehlejších	částech	

města

	+ není	náchylný	na	tagování,	polepování	a	plakátování

	− bez	zakrytí	zadní	stěny	a	bočnic

	− plech	degraduje,	rezne	a	odpadává

	− nelze	zajistit	bezpečnost	přístřešku



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	skleněných	tabulí

•	 střecha	z	ohýbaného	makrolonu

Správa & údržba
•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav
•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení
	− laminát	má	sklony	k	rychlé	degradaci

	− stěny	náchylné	na	tagování,	polepování	a	plakátování

	− skleněné	tabule	jsou	náchylné	na	rozbití

	− design	není	reprezentativní,	neodpovídá	statusu	hl.	

města

009 zastávkový přístřešek DPP - atyp „DOZ Fruta“  !



Základní charakteristika

•	 přístřešek	z	kovových	profilů	a	tabulí	z	kouřového	skla

•	 střecha	z	ohýbaného	makrolonu

Správa & údržba
•	 správa:	DPP

•	 údržba:	DPP

Stav
•	 nevyrábí	se,	?opravuje	se

Hodnocení
	− laminát	má	sklony	k	rychlé	degradaci

	− stěny	náchylné	na	tagování,	polepování	a	plakátování

	− střecha	z	vlnitého	laminátu	je	obtížně	udržovatelná	

usazované	nečistoty	zrychlují	degradaci	materiálu

	− design	není	reprezentativní,	neodpovídá	statusu	hl.	

města

010 zastávkový přístřešek DPP - atyp  !




