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Manažerské shrnutí 

Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury vznikly proto, aby nastavily mantinely pro umisťování dobíjecí 
infrastruktury pro osobní automobily na území hlavního města Prahy. Vytvářejí podmínky pro zvýšení 
podílu bezemisních vozidel, při respektování platných nadřazených dokumentů města: Dopravní politiky 
Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy 
a samozřejmě i vyhlášky 14/2018 Sb. Pražských stavebních předpisů. 
 
Zásady uvádějí prioritní (upřednostněné), přípustné (tolerované, podmíněné) a nepřípustné situace pro 
umisťování dobíjecí infrastruktury. Ty jsou dále specifikovány konkrétními podmínkami v textu příslušných 
kapitol 7 – 10. Vzhledem k charakteru dokumentu jde vždy o doporučení, které slouží pro rozhodování 
v rámci Magistrátu, městských organizací a společností, případně městských částí, avšak nabízí potřebný 
kompromis mezi zachováním kvality veřejného prostranství a požadavkem na rozvoj individuální 
elektromobility. 
 
Zásady rovněž rozlišují pomalé a rychlé dobíjení, aby odlišily dvě různé uživatelské skupiny podle 
preferovaného určení parkovacího místa a obratu vozidel na něm. V obecné rovině se snaží ochránit 
rezidentní parkovací místa od „dobíjecí turistiky“, která by vedla ke zvýšení intenzit dopravy v lokalitách 
určených zejména pro bydlení. 
 
Zásady pracují se čtyřmi typy urbánního prostoru – typologii zástavby města a čtyřmi typy prostranství; 
vytvářejí tak pomyslnou matici celkem šestnácti kombinací, jejíž zjednodušená podoba na následující 
straně vystihuje nejvýše dosažitelný stav přijatelnosti a charakteru dobíjení. Pro podrobné zdůvodnění 
opět odkazujeme do kapitol 7 – 10. Veškeré poznatky se vztahují k roku 2019, vzhledem k velmi 
dynamickému vývoji v tomto odvětví je možné, že dojde k rozvoji jiných druhů dobíjení automobilů.      
 

Typologie 

prostranství a 

struktury města 

Rostlé město Blokové město Rodinné domy 
Modernistické 

město 

Uliční prostranství 

nepáteřních místních 

komunikací 

PŘÍPUSTNÉ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 7.1) 

PŘÍPUSTNÉ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 8.1) 

PŘÍPUSTNÉ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 9.1) 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 10.1) 

Veřejně přístupná  

parkoviště a garáže 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 7.2) 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 8.2) 

PŘÍPUSTNÉ 

Jakékoliv dobíjení 

(kapitola 9.2) 

PRIORITNÍ 

Jakékoliv dobíjení 

(kapitola 10.2) 

Veřejně nepřístupná  

parkoviště a garáže 

 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 7.3) 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

(kapitola 8.3) 

PŘÍPUSTNÉ 

Jakékoliv dobíjení 

(kapitola 9.3) 

PRIORITNÍ 

Jakékoliv dobíjení 

(kapitola 10.3) 

Páteřní místní 

komunikace 

PŘÍPUSTNÉ 

Rychlé dobíjení 

(kapitola 7.4) 

PŘÍPUSTNÉ 

Rychlé dobíjení 

(kapitola 8.4) 

PŘÍPUSTNÉ 

Rychlé dobíjení 

(kapitola 9.4) 

PRIORITNÍ 

Rychlé dobíjení 

(kapitola 10.4) 

Přehled nejvyššího stavu přijatelnosti pro kombinace typologie zástavby města a prostranství 



STRATEGIE PODPORY ALTERNATIVNÍCH POHONŮ V PRAZE DO ROKU 2030 

ZÁSADY ZŘIZOVÁNÍ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY   3 

 

1. Úvod a účel 

Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury (dále jen „Zásady“) jsou významnou, avšak i samostatně 
využitelnou součástí Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030. Úkolem Zásad je 
stanovit jasné limity pro umisťování dobíjecí infrastruktury pro osobní automobily v rámci jednotlivých 
struktur zástavby hlavního města Prahy. Hlavní město Praha tímto dokumentem deklaruje svůj zájem na 
rozvoji sítě dobíjecích stanic pro elektromobily při stanovení limitů s ohledem na platnou Dopravní politiku 
Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí rozpracovává Strategický 
plán hl. m. Prahy pro oblast mobility.  

2. Dopravní politika 

Dopravní politika zpracovaná v rámci Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl schválen usnesením 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019, uvádí ve svých strategických cílech a podrobněji 

nastavených prioritních osách několik pravidel, která na jedné straně motivují ke zřizování dobíjecí 

infrastruktury pro elektromobily, stejně jako na druhé straně zavazují k respektu limitujících požadavků. 

Motivaci pro zřizování dobíjecí infrastruktury spatřujeme v těchto částech Dopravní politiky: 

● Strategický cíl „Snížení uhlíkové stopy“, který sleduje zvýšení podílu neuhlovodíkových pohonů 

(především využití elektrické trakce) v dopravních výkonech a snížení spotřeby energií i snížení 

produkce oxidu uhličitého (zvýšení energetické účinnosti). 

● Strategický cíl „Zlepšení lidského zdraví“, který sleduje zlepšení lidského zdraví vlivem podpory 

pohybové aktivity obyvatel a rovněž snížení imisního zatížení obyvatelstva i životního prostředí 

jako celku hlukem a exhalacemi. 

● Prioritní osa „Snížení znečištění ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy“, kde Praha podporuje 

mj. elektromobilitu pro snížení vlivu dopravy na životní prostředí, přičemž u automobilové dopravy 

a autobusové veřejné dopravy bude Praha podporovat i jiná bezemisní či nízkoemisní paliva. 

Limity pro zřizování dobíjecí infrastruktury naopak představují oblasti, kde rozvoj individuální 

elektromobility a její infrastruktury může při nevhodném nastavení ohrozit jiné části Dopravní politiky: 

● Strategický cíl „Zvýšení prostorové efektivity dopravy“, který sleduje snížení prostorových nároků 

na zábor území dopravní infrastrukturou, resp. veřejného prostranství dopravními prostředky; na 

přepravu jedné osoby je potřeba nejméně prostoru v případě elektrické kolejové dopravy a nejvíce 

v případě osobního automobilu s nízkou obsazeností. 

● Strategický cíl „Zvýšení finanční udržitelnosti“, který sleduje zvýšení udržitelnosti financování 

investic i provozu a zlepšení bilance příjmů a výdajů, včetně zajištění stability příjmů a výdajů. 

● Prioritní osa „Snížení citlivosti a zmírnění kapacitních problémů v dopravní síti“, kde Praha sice 

uplatní promyšlenou výstavbu silničních propojení v tangenciálních směrech vůči centru města, 

doplní je však systémem ekonomické regulace automobilové dopravy s využitím zón placeného 

stání či mýta a spolehlivou nabídkou alternativní veřejné dopravy; to vše s předpokladem 

přirozeného poklesu poptávky po zbytné individuální automobilové dopravě, čímž se rovněž zvýší 

plynulost nezbytné silniční dopravy (zásobování zbožím a službami). 

● Prioritní osa „Snížení prostorových nároků dopravy“, kde Praha bude upřednostňovat veřejnou 

kolejovou dopravu, preferenční opatření pro tramvaje a autobusy a sdílení dopravních prostředků 

mezi různými uživateli, tak i společné cestování více osob jedním dopravním prostředkem; 

parkovací politikou a rozvojem parkovišť P+R Praha ve spolupráci se Středočeským krajem zajistí, 

aby parkování automobilů bylo v největší možné míře umístěno ke zdroji cesty, nejlépe mimo 

veřejný prostor. 
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● Prioritní osa „Finanční udržitelnost dopravního systému“ nasměřuje pozornost Prahy ke struktuře 

příjmů z celé oblasti mobility, kdy nebude spoléhat jen na tržby z jízdného ve veřejné dopravě, ale 

systémem dobře promyšlené ekonomické regulace více zpoplatní automobilovou dopravu. 

2.1. Indikátory dopravního systému z Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí 

Ve vztahu k motivaci pro zřizování dobíjecí infrastruktury očekáváme při jejím rozvoji pozitivní příspěvek 

k naplňování následujících indikátorů do roku 2030 [6]: 

● Emise VOC z automobilové dopravy se budou snižovat. 

● Měrné emise skleníkových plynů (CO2 ekv.) z dopravy se budou snižovat. 

● Počet registrovaných vozidel s elektromotorem (čistě elektromobily) se zvýší z 1 060 na 56 000. 

● Plocha území s překročenými imisními limity (v %) pro roční imisní limity pro PM10 a PM2,5 se 

sníží na 0 %. 

● Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro benzo(a)pyren se sníží z 54 % (hodnota 

2016) na 0 %. 

● Plocha území s překročeným imisním limitem (v %) pro oxid dusičitý se sníží na 0 %. 

● Emise NOx z automobilové dopravy se sníží. 

● Počet obyvatel trvale bydlících na území s překročenými imisními limity se sníží na 0. 

● Počet obyvatel trvale bydlících v oblastech, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB se sníží. 

 

Naopak při nerespektování limitů pro rozvoj dobíjecí infrastruktury hrozí, že následující indikátory 

Dopravní politiky do roku 2030 [6] nebudou naplněny, neboť může docházet k nežádoucí indukci IAD 

způsobené novou dobíjecí infrastrukturou (v případě nedostatečné penetrace v určitých oblastech), nebo 

nárůstu druhých a třetích vozidel v rodinách či zvýšení výdajů na novou dopravní infrastrukturu: 

● Podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce se zvýší ze 70 % na 73 %. 

● Stupeň automobilizace se zvýší z 655 na 714 osobních vozidel na 1000 obyvatel (BAU 2030 = 772 

os. voz. / 1000 obyvatel) 

● Celkový počet parkovacích míst v uličním prostoru PPR se sníží z 15 927 na 14 334 

● Průměrná obsazenost osobních vozidel zůstane zachována na hodnotě 1,3 osoby na vozidlo. 

● Počet automobilů projíždějících přes centrální kordon se sníží z 530 na 464 tis. denně. 

● Podíl příjmů z dopravy na celkovém městském rozpočtu se zvýší ze 4,6 % na 6,6 %. 

3. Typy dobíjecí infrastruktury z hlediska výkonu 

     Zásady rozlišují dvě rychlosti nabíjení – rychlé a pomalé. Toto rozdělení není použito kvůli 
technologickým požadavkům na dobíjecí infrastrukturu a její příkon, jako spíše kvůli rozlišení uživatelských 
skupin; u rychlého dobíjecího místa se předpokládá řádově vyšší obrat vozidel (s pobytem v řádu desítek 
minut, max. 2 hodin), zatímco u pomalého dobíjení je uvažován nízký obrat a dlouhý pobyt (od 2 hodin 
výše). 
Níže uvedené hodnoty výkonů stanic slouží orientačně pro rozlišení pomalého a rychlého dobíjení: 

● Pomalé dobíjení zajišťuje stanice, která dokáže přenést výkon do 22 kW včetně, což odpovídá 
běžné dobíjecí stanici dle směrnice 2014/94/EU  

● Rychlé dobíjení zajišťuje stanice, která dokáže nabíjet s výkonem vyšším než 22 kW; podle 
směrnice 2014/94/EU jde o dobíjecí stanice vysoce výkonné. 

Rychlé dobíjecí stanice zpravidla obsahují také možnost pomalého dobíjení. V případě preferovaného 
rychlého dobíjení je tedy možné počítat přirozeně i s pomalým dobíjením, dokonce i samostatně bez 
rychlého dobíjení. 



STRATEGIE PODPORY ALTERNATIVNÍCH POHONŮ V PRAZE DO ROKU 2030 

ZÁSADY ZŘIZOVÁNÍ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY   5 

 

4. Typologie struktury města 

Typologie struktury města Zásad vychází ze Strukturálního typu lokalit Územně analytických podkladů 
2016 [4] (dále jen ÚAP 2016), konkrétně kapitoly 221 Strukturální typ lokalit, kde je rozlišeno celkem 11 
typů lokalit. Vzhledem k tomu, že se jedná o ze zákona pořizovaný územně plánovací podklad schvalovaný 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, je pro Zásady závazný z hlediska určení strukturálního typu lokality ve městě. 
To je přehledně uvedeno na mapě 221.1 v ÚAP 2016 [4] – viz také obr. 1 či viz 

http://uap.iprpraha.cz/schemata/30-220-prostorove-usporadani-mesta. V případě, že dojde k aktualizaci této 
mapy v nově pořizovaných (aktualizovaných) ÚAP, platí pro rozhodování o strukturálním typu lokality 
mapa nová nahrazující výše uvedenou mapu z ÚAP 2016.  
 

 

Obr.1 – Strukturální typ lokalit dle ÚAP 2016, Zdroj: ÚAP 2016 [4], též viz http://uap.iprpraha.cz/schemata/30-220-

prostorove-usporadani-mesta 

 
V Zásadách jsou zpracována pravidla pouze pro 4 typy struktury města:  

● Rostlé město 
● Blokové město 
● Rodinná zástavba  
● Modernistické město 

 

http://uap.iprpraha.cz/schemata/30-220-prostorove-usporadani-mesta
http://uap.iprpraha.cz/schemata/30-220-prostorove-usporadani-mesta
http://uap.iprpraha.cz/schemata/30-220-prostorove-usporadani-mesta
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Hlavním důvodem zjednodušení pouze na 4 typy struktury města je kromě podobné míry využití různými 
dopravními módy a prostornosti uliční sítě i možnost parkování a odstavování vozidel na soukromých 
pozemcích či v objektech a návaznost na dopravní politiku města, která navrhuje některá specifika pro 
centrum města jako je například pokles počtu parkovacích stání v uliční síti apod. (viz kapitolu 1). V případě 
rozhraní dvou různých struktur se uplatní přísnější regulace.  
Pro úplnost je uvedena převodní tabulka 1, která umožňuje využití Zásad pro celé spektrum strukturálního 
typu lokalit dle ÚAP 2016 či novějších. Struktura parkových a krajinných typů v Zásadách řešena není. 
V tabulce není uvedena „Lineární struktura“ dle ÚAP, která je řešena v rámci typologie prostranství jako 
„páteřní místní komunikace“.  
 

Typologie struktury města dle Zásad zřizování 
dobíjecí infrastruktury 

Využití pro strukturální typ lokality dle ÚAP 2016 

Rostlé město Rostlá struktura 

Blokové město 

Bloková struktura 

Hybridní struktura 

Heterogenní struktura 

Rodinné domy 

Vesnická struktura 

Zahradní město 

Areál vybavenosti 

Modernistické město 
Modernistické město 

Areál produkce 

Tab. 1 – Převodní tabulka struktury města dle Zásad a strukturálního typu lokality dle ÚAP 2016 
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4.1. Rostlé město 

Rostlá struktura je nejstarší část města, kterou charakterizují různé šířky ulic a různě veliká náměstí tvořená 
především zpevněnými povrchy. Zahrnuje středověká založení s vícepodlažními městskými domy 
a palácovými či klášterními areály. Ulice mají obvykle malou šířku, domy stojí na uliční čáře a tvoří 
nepravidelné bloky zástavby. Ulice jsou koncipovány především pro pěší mobilitu. Veřejná vybavenost je 
rovnoměrně rozmístěna především v parterech budov. Jádro města má zpravidla velkou historickou 
hodnotu a jsou zde koncentrovány služby, ubytovací kapacity a pracovní příležitosti, a méně často pak 
rezidenční bydlení. Typickými představiteli rostlé zástavby jsou Petrská čtvrť, Anenská čtvrť, Vojtěšská 
čtvrť, nebo Nové Město. [1] 
V Rostlé struktuře se nachází parkovací stání na ulicích a mimo ně, dle průzkumu provedeného v letech 
2015 a 2016 se v PPR na ulicích nachází celkem 15927 stání, zatímco v mimouličním prostoru (vnitrobloky, 
garáže, parkoviště) se nachází 16224 stání [2]. Parkování však probíhá především v uličním prostranství, 
protože je snáze dostupné, levnější a někdy také zneužívané jako bez placení. Vzhledem ke struktuře aktivit 
v centrální části města lze však konstatovat, že rezidenti využívají především uliční parkování, pokud 
neprošel daný objekt zásadní rekonstrukcí vyžadující doplnění objektového parkování. 
V rostlém městě se ve stísněném prostoru pohybuje velké množství chodců, automobilů, cyklistů o vozidel 
MHD a pohyb je tím ztížený. Velká část ploch ulic je často využívána pro parkování a odstavování vozidel 
a jsou zřízeny zóny placeného stání. Velké množství obyvatel a návštěvníků využívá veřejnou hromadnou 
dopravu. Centrum města vyžaduje zvýšené nároky na zásobování zbožím i službami (servisní práce) 
vzhledem ke koncentraci aktivit. Nachází se zde velké množství historicky cenných objektů a prostranství. 
Jedná se o velmi hustě zastavěnou část města s nejvyšší hustotou pracovních příležitostí v Praze, veřejná 
prostranství zde tvoří kolem 40 % ploch. Velmi malou část veřejných prostranství, řádově několik procent 
ploch, tvoří nezpevněná veřejná prostranství.  
 

 
Obr. 2 – Příklady rostlé struktury v Petrské a Anenské čtvrti, zdroj: [1] 
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4.2. Blokové město 

Bloková struktura je tvořená zástavbou, které vytváří strukturu uzavřených nebo částečně otevřených 
bloků vícepodlažních staveb různého měřítka. Ulice tvoří pravidelnou ortogonální síť s jasnou hierarchii 
doplněnou náměstími, která jsou často parkově upravená. Domy stojí na uliční čáře, parcely jsou 
pravidelné. Šířka ulic se však liší lokalitu od lokality. Bloky jsou uspořádány do čtvrtí a doplněny parky. 
Veřejná vybavenost je rovnoměrně rozmístěna především v parterech budov. Obchody a služby jsou 
koncentrovány zpravidla okolo náměstí a podél významných ulic. Typickými příklady jsou Dejvice, Žižkov, 
Vinohrady, Vršovice. Bloková struktura je charakteristická vysokou hustotu obyvatelstva (v průměru 260 
obyvatel/ha) a podílem veřejných prostranství kolem 40%, z čehož je pouze několik procent nezpevněných 
ploch veřejných prostranství [1]. 
V blokovém městě je obvykle vyrovnaný pohyb všech dopravních módů, oblasti tohoto typu jsou obvykle 
komfortně obslouženy tramvajovou dopravou, rezidenti obvykle parkují na ulicích, kde však není dostatek 
prostoru vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva na důstojné pokrytí všech potřeb pohybu a pobytu osob 
a dopravních prostředků, někde proto vznikly parkovací kapacity na úkor zeleně ve vnitroblocích. 
V blokové struktuře je zpravidla zřízena zóna placeného stání. Bloková struktura se občas potýká 
s problémem dodržování hygienických limitů hluku a imisí exhalací v případě vyšších intenzit provozu. 
 

 
Obr. 3 – Příklady blokové struktury v Dejvicích a na Žižkově, zdroj: [1] 
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4.3. Rodinné domy 

Struktura rodinných domů je určena pro oblasti s převažující zástavbou rodinných domů, z hlediska ÚAP 
se jedná o strukturální typ lokalit ÚAP [4] vesnická struktura a zahradní město, které se z pohledu dopravní 
obslužnosti a hustoty liší jen málo. Typologie struktury tvořená rodinnými domy je charakterizována mírně 
nepravidelnou uliční sítí doplněnou případně náměstími, kde se sdružuje vybavenost, která je jinak velmi 
rozptýlena v zástavbě a je velmi řídká. Stavební čára obvykle není totožná s uliční čárou a prostor vyplňuje 
soukromá či veřejná zeleň, nebo parkování. Některé lokality s tímto typem zástavby postrádají pobytové 
prostory, některé využívají jako pobytový prostor přilehlé přírodní parky. Parkování je z velké části 
zajištěno na vlastních pozemcích, v některých lokalitách to však pravidlem není a je dodatečně zřizováno 
místo předzahrádek. Někdy je také využíváno uliční parkování, ale ve výrazně menší míře, než parkování 
na vlastním pozemku. Obsluha VHD je obvykle vzhledem k hustotě osídlení horší, obvykle alespoň 
docházkovou vzdáleností, pokud se tedy v blízkosti nenachází významná dopravní trasa nebo hustější 
zástavba. Typickými příklady lokalit jsou Vinohradská stráň, Děkanka, Ořechovka, Cibulka, Nová Dubeč, 
Újezd nad Lesy, Slivenec, Tyršova Čtvrť, Starý Spořilov, Malý Břevnov, Zahradní Město, Starý Chodov. 
Zastavěnost lokality je nízká, podíl veřejných prostranství relativně nízký a pohybuje se mezi 20-30 % [1].  
 

 
Obr. 4 – Příklady rodinné zástavby na Děkance a Starém Chodově, zdroj: [1] 
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4.4. Modernistické město 

Struktura je tvořená samostatnými vícepodlažními domy nebo soubory tvořící skupiny, většinou jednotné 
orientace či tvaru doplněné často nízkopodlažními objekty veřejné a občanské vybavenosti obklopenými 
parkem ve volné zástavbě. Měřítko je velké, veřejná prostranství nejsou jasně ohraničena a nemají obvykle 
jasnou hierarchii. Dopravní módy jsou obvykle segregovány, zejména pro nemotorovou a motorovou 
dopravu, uliční síť má obvykle rozlišitelnou hierarchii, kdy páteřní dopravní síť nejdříve procházela přibližně 
středem (Malešice, Petřiny) a později byla budována na okrajích, nebo striktněji segregována (Černý Most, 
Jihozápadní město). Uliční síť nekopíruje stavební čáru. V zástavbě se nachází střediska vybavenosti, které 
mohou být zároveň i těžišti území navázanými na stanice hromadné dopravy, kde dochází ke koncentraci 
služeb. [1] Sídliště jsou obvykle obsluhována kombinací různých dopravních módů, mezi kterými dominuje 
veřejná hromadná doprava doplněná IAD. Uvnitř sídlišť pak dominuje pěší mobilita. Převážná většina 
obyvatel parkuje a odstavuje svá vozidla v uličním prostranství, nebo na přilehlých parkovištích. Sídliště se 
vzhledem k době svého vzniku často potýkají s nedostatkem parkovacích stání v původním uspořádání ulic, 
často je proto zřízeno parkování na úkor obousměrnosti ulic, nebo využíváno nelegální parkování 
v křižovatkách, na chodníkových plochách nebo v zeleni. Typickými lokalitami jsou Sídliště Ďáblice, Sídliště 
Řepy, Sídliště Bohnice nebo Jižní Město. 
 

 
Obr. 5 – Příklady modernistického města na Sídlišti Ďáblice a Řepy, zdroj: [1] 
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5. Typologie prostranství a objektů 

Z pohledu Zásad je podstatné, kde v jednotlivých typologiích zástavby lze zaparkovat, nebo odstavit 
osobní vozidla. V každé z typologie zástavby města je možné rozlišit místa pro parkování a odstavování 
umístěná: 

● V uličním prostranství nepáteřních místních komunikací 
● Na veřejně přístupných parkovištích či garážích 
● Na parkovištích v soukromém vlastnictví a nepřístupných široké veřejnosti 
● Na páteřní síti místních komunikací 

 
V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé typy veřejného a neveřejného prostranství. 
 

5.1. Uliční prostranství nepáteřních místních komunikací 

Uliční prostranství nepáteřních místních komunikací je prostor nad tou částí komunikace, která slouží pro 
pohyb chodců, cyklistů, vozidel a pobyt osob a parkování. V tomto případě se však jedná pouze o místní 
komunikace obslužné (funkční skupina C) a se smíšeným provozem (funkční skupina D) nebo komunikace 
sběrné (funkční skupina B) s maximální povolenou rychlostí do 50 km/h včetně, které jsou vybavené 
chodníky. Uliční prostranství zahrnuje případně i pásy zeleně či těleso místní komunikace v nezastavěném 
či zastavitelném území. Uliční prostranství má kromě funkce dopravní i funkci urbanistickou 
a architektonickou, jedná se tak o velmi podstatnou část veřejného prostoru, kde se však setkávají různé 
zájmy. Z hlediska urbanistického se uličním prostranstvím rozumí část veřejného prostranství tvořená 
všemi ulicemi, náměstími a těmi cestami a plochami, které vytvářejí základní síť obsluhy a prostupnosti 

území. Uliční prostranství je obvykle vymezeno uliční čarou a může být tvořeno jak zpevněnými, tak 
nezpevněnými plochami. Ostatní druhy místních komunikací jsou popsány v kapitole 5.4. 
 

  
Obr. 6 – Příklad uličního prostranství s parkováním v modernistické a blokové městě, zdroj: IPR 

 

5.2. Veřejně přístupná parkoviště a garáže 

Venkovní nebo vnitřní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše, nebo v garáži oddělené od 
pozemní komunikace, na kterém jsou umístěna jednotlivá parkovací stání. Parkoviště je přístupné jedním 
či více vjezdy, parkovací stání však nejsou přístupná z průběžného jízdního pruhu. Fakticky se může jednat 
o plochu oddělenou fyzicky např. obrubníky, zelení, nebo plotem od okolí, parkoviště ve vnitrobloku nebo 
hromadnou garáž umístěnou v podzemí, nebo nadzemí. Parkoviště nebo hromadná garáž mohou být 
zřízeny pro účely odstavování vozidel například u bytového domu, nebo za účelem parkování, například 
u obchodu. Tento typ prostranství je veřejně přístupný všem, může se na něm však vyskytovat nějaké 
omezení přístupnosti, například zpoplatnění, nebo omezená doba provozu. 
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Obr. 7 – Příklady veřejně přístupného parkoviště (červené šipky) a veřejně přístupné garáže (žlutá šipka) mezi 
Václavským náměstím a Hlavním nádražím a vjezdu do veřejně přístupné garáže ve Vysočanech, zdroj: [10] 

 

  
Obr. 8 – Příklad veřejně přístupného parkoviště u supermarketu v Hloubětíně a u bytových domů na Jižním Městě, 
zdroj: [10] 
 

5.3. Veřejně nepřístupná parkoviště a garáže 

Venkovní nebo vnitřní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše, nebo v garáži oddělené od 
pozemní komunikace, na kterém jsou umístěna jednotlivá parkovací stání. Parkoviště je přístupné jedním 
či více vjezdy, parkovací stání však nejsou přístupná z průběžného jízdního pruhu. Fakticky se může jednat 
o plochu oddělenou fyzicky např. obrubníky, zelení, nebo plotem od okolí, parkoviště ve vnitrobloku nebo 
hromadnou garáž umístěnou v podzemí, nebo nadzemí. Parkoviště nebo hromadná garáž mohou být 
zřízeny pro účely odstavování vozidel například u bytového domu, nebo za účelem parkování, například 

u kancelářských center. Tento typ prostranství je však přístupný pouze předem určeným uživatelům (např. 
majitel, nájemník nebo zaměstnanec). Využívat tento typ parkování či odstavování vozidel tak může jen 
úzká skupina uživatelů či jen jediný (vyhrazený) uživatel. 
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Obr. 9 – Příklad vjezdu do soukromé garáže bytového domu ve Vokovicích a neveřejného parkování u kancelářského 
objektu na Jarově, zdroj: [10] 
 

5.4. Páteřní místní komunikace 

Páteřní místní komunikace představují síť místních komunikací rychlostních (funkční skupina A) a sběrných 
(funkční skupina B), které mají obvykle vyšší povolenou rychlost než 50 km/h a vyšší stupeň segregace 
jednotlivých druhů dopravy, například silničním záchytným systémem, či širším pásem zeleně. Jedná se 
také o směrově dělené městské třídy s dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru s širokými chodníky 
přiléhajícími k parkovacímu pruhu či zálivu (např. ulice Olšanská, Evropská). Obvykle jsou na těchto 
komunikacích nejvyšší intenzity dopravy v okolí, neboť zde dochází k setkávání přepravních proudů 
z komunikací nižších funkčních skupin. Na těchto komunikacích se parkovací stání nachází v omezenější 
míře, pokud tomu tak je, jedná se obvykle o parkovací pruh či pás v zálivu. Tyto komunikace jsou obvykle 
od zástavby odděleny širšími chodníkovými plochami, zelenými pásy, nebo přidruženým prostorem a tvoří 
tak v podstatě samostatný prvek v prostorovém uspořádání města. Ostatní místní komunikace jsou 
popsány v kapitole 5.1. 
 

  
Obr. 10 – Příklad páteřní místní komunikace ulice Wilsonova a ulice Olšanská, zdroj: IPR 
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6. Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury – Obecné požadavky  

Ve všech typologiích zástavby města a veřejných i neveřejných prostranství platí, že dobíjecí infrastruktura 

a její kabelové propojení s vozidlem smí být umisťována pouze na místech, kde nevytváří jakoukoliv 

překážku pro chodce, včetně osob se sníženou schopností orientace a pohybu, či cyklisty a je v souladu 

s Manuálem tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy [3]. Ve veřejném prostranství, ať už na 

páteřní či nepáteřní síti místních komunikací, nebo ve veřejně přístupných garážích nesmí být umisťována 

neveřejná dobíjecí infrastruktura. Nepřípustné je také vyhrazování parkovacího místa na veřejně přístupné 

místní komunikaci pro soukromou dobíjecí stanici. Každá umisťovaná dobíjecí stanice musí: 

● Zachovat kolem sebe průchozí prostor pro chodce a cyklisty alespoň 1,5 m (dvojnásobek tzv. 

pěšího modulu) plus bezpečnostní odstupy od pevných překážek (nabíjecí stanice je také pevnou 

překážkou, pokud je samostatně stojící) dle normy ČSN 73 6110 z každé strany nabíjecí stanice. To 

neplatí pro hranu mezi jízdním pásem (vozovkou) a chodníkem, kde je nezbytné zachovat pouze 

bezpečnostní odstup, v tomto místě je také nejkratší dráhou veden propojovací kabel s vozidlem. 

Průchozí prostor může být snížen na 0,9 m plus bezpečnostní dostupy dle ČSN 73 6110, pokud se 

jedná o přístupový chodník pouze k parkovacímu místu v rámci uzavřeného parkoviště či garáže. 

● Být co nejlépe zaintegrována do okolního prostředí barvou a tvarem v souladu s Manuálem tvorby 

veřejných prostranství hlavního města Prahy [3] 

● Být umístěna do linie s dalším již umístěným mobiliářem či prvky v uličním prostranství (stožáry 

osvětlení, stromořadí, sloupky, dopravní značky, odpadkové koše apod.) – viz obr. 11 

● Neznemožňovat rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury a případných pobytových prostor 

● Nezasahovat do rozhledových trojúhelníků dle závazné normy ČSN 73 6102 

● Respektovat trasy a místa pro osoby se sníženou schopností a orientace a pohybu 

● Nezasahovat do pohledových a kompozičních os 

● Neznemožnit výsadbu stromů v místech, kde se to předpokládá dle § 16 Pražských stavebních 

předpisů [4]. Platí i pro elektrické vedení k nabíjecí stanici 

● Splňovat požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na jiná 

zařízení a zdraví osob (platí zejména pro bezdrátová řešení) 
● Parkování u pomalých dobíjecích stanic v zónách placeného stání musí mít nastaveny podmínky 

tak, aby nebyly narušeny principy přilehlé zóny placeného stání a tato stání byla funkčně včetně 

monitoringu do ZPS začleněna 

Každá dobíjecí stanice by měla: 

● Být kompatibilní s informačními systémy města pro platbu a sběr dat 

● S ohledem na své umístění umožnit současné dobíjení alespoň 2 vozidel z hlediska počtu zásuvek 
● S ohledem na ekonomickou návratnost mít co nejvíce svých technologických komponent (např. 

přípojný bod, jistič, elektroměr, transformátor, usměrňovač apod.) pod zemí, nebo v přilehlém 

existujícím objektu (domě)  

● Žádoucí je integrace koncových částí zařízení (zásuvky, komunikační rozhraní apod.) do stávajících 

prvků mobiliáře a jiných součástí veřejných prostranství, aniž by došlo k jejich prostorové či 

designové degradaci 
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Obr. 11 – Umisťování prvků dopravní a technické 
infrastruktury tak, aby nebránily v pohybu po chodníku a 
příčným vazbám, zdroj: [3]

 

 

Obr. 12 - Vhodná dobíjecí infrastruktura do uličního prostranství zakomponovaná do stávajících prvků mobiliáře 
(zdroj: Fastcompany) a nevhodná do uličního prostranství a ploch s četným pohybem chodců a cyklistů (zdroj: EON) 

7. Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury – Rostlé město 

V rostlém městě je kladen důraz na výstavbu nabíjecích stanic pro rezidenty, tedy zřizování pomalého 

dobíjení a zachování či zlepšení kvality veřejných prostranství a prostupnosti města pro chodce a cyklisty.  
V souladu s dopravní politikou nebudou v rostlé struktuře podporována parkovací stání pro návštěvníky 

ve veřejném prostoru, kteří tak budou více využívat mimouliční parkovací kapacity. Naopak je nezbytné 
umožnit zásobování zbožím a službami (city logistika, taxi, servis apod.), které však v centru města nabíjecí 
infrastrukturu nutně nevyžadují. Podstatné je zachování historických, architektonických a urbanistických 
hodnot. 

 

7.1. Rostlé město – Uliční prostranství nepáteřních místních komunikací 

Přípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury u míst pro odstavení či parkování vozidel, kde nezabírá plochu 

určenou primárně pro pohyb a pobyt pěších a cyklistů (chodníky, stezky a pobytové plochy). 
Nejvhodnější umístění jsou taková, ke kterým přiléhá zeď či jiná pevná překážka, která 
neumožňuje pěší pohyb, a která se nachází mimo plochy pro chodce a cyklisty včetně pobytových 
ploch před bytovými domy. Totéž platí i pro propojovací kabel s vozidlem. Možností je integrace 

do stávajících subtilních chodníkových antiparkovacích sloupků v místech s trvalým parkováním 
neznemožňující jiné funkce (např. protisměrný jízdní pruh, cykloopatření) 

 
Nepřípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury z důvodu nežádoucí indukce zbytné dopravy 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 

resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí 
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● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s intenzivním pěším pohybem a pobytem (veškeré pěší 
zóny, Královská cesta, Zlatý kříž, ulice Na Příkopech, Václavské náměstí apod.) 

● Na ulicích s parkovacími pásy (kolmé a šikmé parkování) nepřerušené zelení umístěné po obou 
stranách ulice a jednosměrným provozem (v roce 2020 např. ulice Kaprova či Pařížská) z důvodu 
zachování možnosti změny režimu parkování v budoucnosti 

 

7.2. Rostlé město – Veřejně přístupná parkoviště a garáže 

Prioritní je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury mimo veškeré plochy pro chodce a cyklisty včetně pobytových 

ploch 
  
Přípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury. V případě parkovišť se musí postupovat zvláště citlivě 
vzhledem ke konkrétní lokalitě a musí se jednat o parkoviště trvalé, patřičně stavebně vybavené 

 
Nepřípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

 

7.3. Rostlé město – Veřejně nepřístupná parkoviště a garáže 

Prioritní je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury  

 
Přípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury 
 
Nepřípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

 

7.4. Rostlé město – Páteřní místní komunikace 

Přípustné je na páteřních místních komunikacích zřizování: 
● Rychlé dobíjecí infrastruktury u samostatných parkovacích zálivů na ulicích s dvěma a více jízdními 

pruhy pro jeden směr a dostatečným prostorem šíře alespoň 2 m pro chodce v přidruženém 
prostoru (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních odstupů od pevných překážek) 
po instalaci dobíjecí infrastruktury 

 
Nepřípustné na páteřních místních komunikacích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 
resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí 
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8. Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury – Blokové město 

V blokovém městě je kladen důraz na výstavbu nabíjecích stanic pro rezidenty, tedy zřizování pomalého 
dobíjení. Nesmí dojít ke zhoršení kvality veřejných prostranství a prostupnosti města pro chodce a cyklisty. 
Kladen je důraz na ochranu náměstí, městských tříd s veřejně přístupným partnerem a uličním 
prostranstvím s významnou pobytovou funkcí, kde všude je zřizování dobíjecí infrastruktury nepřípustné. 
Naopak je prioritní umisťování dobíjecí infrastruktury do parkovišť a garáží. Přípustné je pak využití 
bohatěji dimenzovaného uličního prostranství mezi chodníkem a parkovacím pruhem či pásem, kde 
zároveň nedochází k častějšímu přecházení chodců nebo pobývání. Obdobně je tomu v případě páteřních 
místních komunikací, kde lze využít samostatné zálivy či stávající čerpací stanice pohonných hmot. 
 

8.1. Blokové město – Uliční prostranství nepáteřních místních komunikací 

Přípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury u míst pro odstavení či parkování vozidel do pásu chodníku, zeleně 

či jiného pásu přiléhajícího k parkovacímu pruhu či parkovacímu pásu tak, aby byl zachován 
průchozí prostor chodníku min. 2,0 m (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních 
odstupů od pevných překážek), a který se nachází mimo plochy užívané pro přecházení chodců, 
resp. mimo pobytové plochy před bytovými domy  

 
Nepřípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury z důvodu nežádoucí indukce zbytné dopravy 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 

resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí a místech s významnou 

pobytovou funkcí (např. využitých formou předzahrádek) 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s intenzivním pěším pohybem (ulice charakteru městské 

třídy s převažujícím veřejně přístupným parterem)  
 

8.2. Blokové město – Veřejně přístupná parkoviště a garáže 

Prioritní je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury mimo veškeré plochy pro chodce a cyklisty včetně pobytových 

ploch 
  
Přípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury 
 
Nepřípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 
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8.3. Blokové město – Veřejně nepřístupná parkoviště garáže 

Prioritní je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury  

 
Přípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury 
 
Nepřípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

 

8.4. Blokové město – Páteřní místní komunikace 

Přípustné je na páteřních místních komunikacích zřizování: 
● Rychlé dobíjecí infrastruktury u samostatných parkovacích zálivů na ulicích s dvěma a více jízdními 

pruhy pro jeden směr a dostatečným prostorem šíře alespoň 2 m pro chodce v přidruženém 
prostoru (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních odstupů od pevných překážek) 
po instalaci dobíjecí infrastruktury 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury v rámci samostatných čerpacích stanic pohonných hmot, resp. 
dobíjecích hubů 

 
Nepřípustné na páteřních místních komunikacích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 
resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí 

9. Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury – Rodinná zástavba 

V zástavbě rodinných domů je uliční parkování přípustné pro pomalé dobíjení, primárně určené pro 
rezidenty a dlouhodobější návštěvníky. Rovněž je přípustné využít prostor čerpacích stanic či nově 
založených dobíjecích hubů podél páteřních místních komunikací pro rychlé dobíjení. Prioritní je pak 
zřizování jakékoliv dobíjecí infrastruktury pro všechny typy garáží a povrchových parkovišť. 
 

9.1. Rodinná zástavba – Uliční prostranství nepáteřních místních komunikací 

Přípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury u míst pro odstavení či parkování vozidel do pásu chodníku, zeleně 

či jiného pásu přiléhajícího k parkovacímu pruhu či parkovacímu pásu tak, aby byl zachován 
průchozí prostor chodníku min. 2,0 m (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních 
odstupů od pevných překážek), a který se nachází mimo plochy užívané pro přecházení chodců 

 
Nepřípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 
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● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury z důvodu nežádoucí indukce zbytné dopravy 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 

resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí a místech s významnou 

pobytovou funkcí (např. využitých formou předzahrádek) 

 

9.2. Rodinná zástavba – Veřejně přístupná parkoviště a garáže 

Přípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury 

 
Nepřípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

 

9.3. Rodinná zástavba – Veřejně nepřístupná parkoviště a garáže 

Přípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury 

 
Nepřípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

 

9.4. Rodinná zástavba – Páteřní místní komunikace 

Přípustné je na páteřních místních komunikacích zřizování: 
● Rychlé dobíjecí infrastruktury u samostatných parkovacích zálivů na ulicích s dvěma a více jízdními 

pruhy pro jeden směr a dostatečným prostorem šíře alespoň 2 m pro chodce v přidruženém 
prostoru (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních odstupů od pevných překážek) 
po instalaci dobíjecí infrastruktury 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury v rámci samostatných čerpacích stanic pohonných hmot, resp. 
dobíjecích hubů 

 
Nepřípustné na páteřních místních komunikacích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 
resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 
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● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí 

10. Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury – Modernistické město 

V modernistickém městě je kladen důraz na výstavbu nabíjecích stanic pro rezidenty, tedy zřizování 
pomalého dobíjení. Nesmí dojít ke zhoršení kvality veřejných prostranství a prostupnosti města pro chodce 
a cyklisty. Modernistické město je charakteristické velkými kapacitami parkování na ulicích a parkovištích 
a často vykazuje segregovanou síť pěších tras od ulic pojížděných vozidly, proto je prioritou umisťovat 
pomalé dobíjení zcela mimo chodníky a stezky pro chodce a cyklisty a pobytové plochy a samozřejmě na 
parkoviště a do garáží. Přípustné je pak využití bohatěji dimenzovaného uličního prostranství mezi 
chodníkem a parkovacím pruhem, kde zároveň nedochází k častějšímu přecházení chodců nebo pobývání. 
Obdobně je tomu v případě páteřních místních komunikací, kde lze využít samostatné zálivy či stávající 
čerpací stanice pohonných hmot. 
 

10.1. Modernistické město – Uliční prostranství nepáteřních místních komunikací 

Prioritní je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 
● Pomalé dobíjecí infrastruktury u míst určených pro odstavení či parkování vozidel, ke kterým 

nepřiléhá průběžný chodník a dobíjecí infrastruktura včetně propojení s nabíjeným vozidlem tak 
do ploch pro pohyb a pobyt chodců a cyklistů vůbec nezasahuje 

 
Přípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 

● Pomalé dobíjecí infrastruktury u míst pro odstavení či parkování vozidel do pásu chodníku, zeleně 
či jiného pásu přiléhajícího k parkovacímu pruhu či parkovacímu pásu tak, aby byl zachován 
průchozí prostor chodníku min. 2,0 m (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních 
odstupů od pevných překážek), a který se nachází mimo plochy užívané pro přecházení chodců 

 
Nepřípustné je v uličním prostranství nepáteřních místních komunikací zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury z důvodu nežádoucí indukce zbytné dopravy 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 

resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí a místech s významnou 

pobytovou funkcí (např. využitých formou předzahrádek) 
 

10.2. Modernistické město – Veřejně přístupná parkoviště a garáže 

Prioritní je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury 

 
Nepřípustné je na veřejně přístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 
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10.3. Modernistické město – Veřejně nepřístupná parkoviště a garáže 

Prioritní je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 
● Pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury 

 
Nepřípustné je na veřejně nepřístupných parkovištích a v garážích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

 

10.4. Modernistické město – Páteřní místní komunikace 

Prioritní je na páteřních místních komunikacích zřizování: 
● Rychlé dobíjecí infrastruktury u samostatných parkovacích zálivů na ulicích s dvěma a více jízdními 

pruhy pro jeden směr a dostatečným prostorem šíře alespoň 2 m pro chodce v přidruženém 
prostoru (šířka dvojnásobku tzv. pěšího modulu a bezpečnostních odstupů od pevných překážek) 
po instalaci dobíjecí infrastruktury. 

● Rychlé dobíjecí infrastruktury v rámci samostatných čerpacích stanic pohonných hmot, resp. 
dobíjecích hubů 

 
Nepřípustné na páteřních místních komunikacích zřizování: 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury, která nesplňuje základní podmínky dle kapitoly 6 tohoto 
dokumentu 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s šířkou prostoru místní komunikace menší než 12 m, 
resp. 10,5 m v případě stavebně uzpůsobené jednosměrné ulice (nikoliv zřízené pouze dopravním 
značením, resp. místní úpravou) z prostorových důvodů a důvodů nežádoucí indukce zbytné 
dopravy 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v ulicích s provozem tramvají na sdruženém či společném tělese 
z důvodu zvyšování spolehlivosti systému VHD. Neplatí pro ulice s více jak dvěma samostatnými 
jízdními pruhy pro každý směr 

● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v předprostoru movitých i nemovitých kulturních památek 
● Jakékoliv dobíjecí infrastruktury v rámci parkovacích míst na náměstí 
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Důvodová zpráva k návrhu na schválení Zásad zřizování dobíjecí infrastruktury 

Radě hlavního města Prahy je předkládán ke schválení dokument Zásady zřizování dobíjecí 

infrastruktury (dále jen „Zásady“). Jedná se o dokument, který nastavuje mantinely pro umisťování 

dobíjecí infrastruktury pro osobní automobily na území hlavního města Prahy a vytváří podmínky pro 

zvýšení podílu bezemisních vozidel, při respektování platných nadřazených dokumentů města, 

kterými jsou: Dopravní politika Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Manuál tvorby veřejných 

prostranství hlavního města Prahy a nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy - tzv. Pražské stavební 

předpisy. 

Materiál vznikl jako součást Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030, kterou 

odbor dopravy MHMP, ve spolupráci s Operátorem ICT a dalšími organizacemi zpracovává na základě 

usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 15. 5.2018. Radě HMP jsou předloženy samostatně před 

dokončení dalších částí dokumentu pro urychlení návazných kroků v oblasti rozvoje dobíjecí 

infastruktury pro elektromobily, které zajišťuje Operátor ICT.  

Úkolem Zásad je stanovit jasné limity pro umisťování dobíjecí infrastruktury pro osobní automobily v 

rámci jednotlivých struktur zástavby hlavního města Prahy. Hlavní město Praha tímto dokumentem 

deklaruje svůj zájem na rozvoji sítě dobíjecích stanic pro elektromobily při stanovení limitů s ohledem 

na platnou Dopravní politiku Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.  

Dokument byl připraven v rámci činnosti Pracovní skupiny Strategie podpory alternativních pohonů v 

Praze do roku 2030, do které jsou zapojeni zástupci odboru dopravy MHMP, odboru ochrany 

prostředí MHMP, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. 

Prahy, a. s., Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., Operátora ICT, a.s., ROPID a THMP. 

Zásady uvádějí prioritní, přípustné a nepřípustné situace pro umisťování dobíjecí infrastruktury 

vzhledem k typologie zástavby města a významu komunikace. Jsou doporučením, které slouží pro 

rozhodování v rámci Magistrátu, městských organizací a společností, případně městských částí. 

Hledají potřebný kompromis mezi zachováním kvality veřejného prostranství a požadavkem na rozvoj 

individuální elektromobility. 

Dokument rozlišuje pomalé a rychlé dobíjení pro dvě různé uživatelské skupiny podle preferovaného 

určení parkovacího místa a obratu vozidel na něm. V obecné rovině se snaží ochránit rezidentní 

parkovací místa od „dobíjecí turistiky“, která by vedla ke zvýšení intenzit dopravy v lokalitách 

určených zejména pro bydlení. 

Zásady pracují s typologií zástavby města a čtyřmi typy prostranství. Výsledkem je matice šestnácti 

kombinací (viz Tab.č.1), která při různém charakteru dobíjení zobrazuje stupeň přijatelnosti pro 

město.  Veškeré poznatky se vztahují k roku 2019, vzhledem k velmi dynamickému vývoji v tomto 

odvětví je možné, že dojde k rozvoji jiných druhů dobíjení automobilů a tyto druhy pak budou do 

zásad zahrnuty později.      

Celá Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030, včetně těchto Zásad, bude 

předložena Radě hl. m. Prahy ke schválení do 31.3.2020.  

  



  2 

 

 

Tab.č.1 Přehled situací pro umisťování dobíjecí infrastruktury v kombinaci typologie zástavby města a 

prostranství  

Typologie 

prostranství a 

struktury města 

Rostlé město Blokové město Rodinné domy 
Modernistické 

město 

Uliční prostranství 

nepáteřních místních 

komunikací 

PŘÍPUSTNÉ 

Pomalé dobíjení 

PŘÍPUSTNÉ 

Pomalé dobíjení 

PŘÍPUSTNÉ 

Pomalé dobíjení 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

Veřejně přístupná  

parkoviště a garáže 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

PŘÍPUSTNÉ 

Jakékoliv dobíjení 

PRIORITNÍ 

Jakékoliv dobíjení 

Veřejně nepřístupná  

parkoviště a garáže 

 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

PRIORITNÍ 

Pomalé dobíjení 

PŘÍPUSTNÉ 

Jakékoliv dobíjení 

PRIORITNÍ 

Jakékoliv dobíjení 

Páteřní místní 

komunikace 

PŘÍPUSTNÉ 

Rychlé dobíjení 

PŘÍPUSTNÉ 

Rychlé dobíjení 

PŘÍPUSTNÉ 

Rychlé dobíjení 

PRIORITNÍ 

Rychlé dobíjení 

 


	Usnesení č.538
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP

	Důvodová zpráva



