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Základní součástí veřejných 
prostranství vytvářející jejich 
pobytovou kvalitu je pěší prostor.

Chodník
Pěší plochy musí být dostatečně dimenzované tak, aby 
byl kromě pohybu umožněn také rozvoj pobytových 
aktivit a celkové oživení a zatraktivnění venkovního 
prostoru. Chodník musí sloužit především chůzi — 
základnímu lidskému pohybu po městě, současně má 
klíčový vliv na městský život, přístupnost a prostupnost 
města pro všechny obyvatele a návštěvníky. 

Pro pohyb na chodníku slouží volná část 
pro průchod. Chodník by měl být rozšířen 
o další plochu pro pobytové funkce a aktivity, 
stromořadí, prvky infrastruktury a jiné prvky.

Charakter a prostorové parametry chodníků by se tak 
měly odvíjet od kritéria celkové pobytové kvality. Nelze 
považovat za splnění tohoto cíle například realizování 
chodníků jenom jako zbytkový prostor podél komunikací 
pro vozidla v minimálních normových parametrech, 
pouze podle fyzických provozních požadavků.

Šířka chodníku musí být adekvátně volena podle 
urbanistického typu ulice a hustoty zástavby. Kde 
je potenciálně vyšší koncentrace dějů, je zpravidla 
chodník širší než tam, kde je nižší hustota.  

Obsluha
Dopravní napojení objektu (místa ležícího mimo 
pozemní komunikaci) na vozovku se přednostně provádí 
formou chodníkového nebo stezkového přejezdu, 
aby nebyla narušena kontinuita pohybu chodců 
a cyklistů. Prioritu má chůze po chodníku, příčný 
průjezd vozidel tomu musí být podřízen. Je nepřípustné 
chodník přerušit nebo snižovat do úrovně vozovky. 
Podrobněji o možnostech materiálového provedení 
v kapitole Pochozí a sdílené povrchy →[D.1.1.1/s. 132].

Vždy je potřebné zajistit kontinuitu 
pěšího pohybu, tomu pomáhá zachování 
přímého a logického pěšího prostoru. 

Strom v ulici
Přítomnost stromů významně přispívá k pobytové 
kvalitě prostoru a zlepšení zdravého prostředí, viz 
kapitola Stromy a vegetace →[D.2/s. 157]. 

Při návrhu uspořádání ulice je vždy potřeba počítat 
s výsadbovým pásem pro stromořadí[C.2_01], kterému se 
musí podřídit uspořádání sítí technické infrastruktury. 

[C.2_01]  ↗ Pražské stavební předpisy: §30: 
odst. 2: Požadavky na prostorové uspořádání sítí 
technické infrastruktury. Návrh znění z ledna 2014.
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Je nutné přizpůsobit výběr druhu a volbu pěstebního 
tvaru (zejména nasazení koruny, prosvětlování) místním 
podmínkám. Pro místní podmínky je stěžejní zejména 
výška a typ zástavby, historický a místní kontext, kvalita 
prokořenitelného prostoru. Více o vhodných podmínkách 
pro výsadbu stromů v kapitole Stromy →[D.2.1/s. 158].

V úzké ulici od 12 do 14 metrů je možné 
založit stromořadí za předpokladu, že budou 
zajištěny komfortní podmínky pro chodce, ty lze 
realizovat zpravidla v režimu obytné zóny. 

Stromy na veřejných prostranstvích 
významně přispívají k pobytové kvalitě 
prostoru a zlepšení zdravého prostředí. 

Aktivní parter
Na hraně veřejného a soukromého prostoru vznikají pro 
městský život důležité interakce. Součástí zkvalitňování 
veřejných prostranství je proto také řešení parteru budov.

Aktivní parter představují především frekventované 
vstupy do objektů a různé aktivity, obchody, služby, 
kavárny, restaurace — tedy bezprostředně navazující 
pobytový prostor, vizuálně a často i fyzicky (provozně) 
přímo provázaný s veřejným prostranstvím. Prostor v šířce 
chodníku lze využít pro terasy kaváren, vystavení zboží, 
otevřené výkladce, lavičky apod. Jeho šířka musí odpovídat 
předpokládané intenzitě využití aktivního parteru. 

Rozvoj pobytových aktivit je zapotřebí ze strany 
města aktivně podporovat. Aktivní parter přispívá také 

k ekonomické vitalitě a bonitě místa a spojuje tak komerční 
a veřejný zájem. Za tím účelem musí být například 
výrazně usnadněny administrativní a finanční překážky 
pro udělení povolení k záboru. Viz Procesní podpora 
aktivit „zdola“ v užívání veřejných prostranství →[návrh 
Strategie kvality veřejných prostranství/V.2.5/s. 46]. 

Na významných ulicích, kde živý parter nefunguje, 
je potřeba vyhodnotit, z jakého důvodu k tomu dochází. 
Důvodem nefungujícího parteru může být například příliš 
silná dopravní zátěž nebo stísněný prostor a špatná kvalita 
veřejných prostranství pro chodce. Pak je nutné hledat 
způsoby jak ulici zkvalitnit, chodníky rozšířit a motorovou 
dopravu částečně zklidnit, aby se ulice oživila. 

Restaurační předzahrádky
Restaurační předzahrádky výrazně přispívají k oživení 
uličního prostoru, a proto musí být jejich vznik 
ze strany města podporován. Na druhou stanu je 
nezbytné nastavit jasné a srozumitelné požadavky 
na jejich estetickou a prostorovou kvalitu, aby 
nezpůsobovaly degradaci veřejného prostranství. 

Velikost a umístění předzahrádek by měly být 
vždy odvozeny z celkového kontextu místa a neměly 
by být určovány pouze komerčním zájmem provozu. 
Předzahrádky musí být tvořeny sestavou volně stojícího 
nábytku přímo na ploše veřejného prostranství. 
Nepřípustné je řešení jako uzavřený stavební 
objekt, byť deklarován jako dočasný. Nevhodné je 
ohrazování či vyvyšování na pódia, neboť je tím 
omezena přístupnost a celkový rozměr předzahrádky 
se tím zpravidla zvětší na úkor chodníku.

Při návrhu je důležité zohledňovat uživatele s omezenou 
schopností orientace a pohybu. Pro nevidomé je prioritou 
zachování vodící linie podél fasády. V tom případě je 
vhodné zajistit přiměřené opatření pro usnadnění jejich 
orientace, například umístěním zarážky v podobě květníku 
nebo zástěny u fasády po obou stranách předzahrádky. 
Pódia jsou problematická pro bezbariérový přístup 
vozíčkářů a měla by být užívána jen v odůvodněných 
případech (např. umístění ve svahu nebo v parkovacím 
pásu). V památkové rezervaci je umístění předzahrádek 
řešeno rovněž metodikou MHMP OPP.[C.2_02]

Mobiliář
Základní rolí mobiliáře je vytvářet objektové zázemí pro 
plnohodnotné užívání veřejných prostranství. Současně 
se však nesmí podílet na objektovém znečištění a vytvářet 
bariéry v prostoru, viz kapitola Mobiliář →[D.5/s. 207].

[C.2_02]  Konkrétní kritéria pro Pražskou památkovou 
rezervaci jsou definována v dokumentu: ↗ MHMP, OPP. 
Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního 
města Prahy [online]. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, 2013 [cit. 
2014-03-28]. Dostupné z: http://pamatky.praha.eu/public/
b5/6b/3d/1517112_335428_MHMP_brozura_zahradky_2str_preview.
pdf. V základních principech jsou tyto dokumenty ve shodě.
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2—2,5 m
Šířka umožní pohodlné 
vyhnutí dvou lidí, méně 
pohodlné vyhýbání tří lidí nebo 
dvou kočárků či invalidních vozíků 
je možné.

3 m
Šířka umožní míjení dvou proti 
sobě jdoucích dvojic, aniž by 
museli přerušit konverzaci.

4—5 m
Šířka umožní míjení větších 
skupin.

0,75 m
Základní modulová šířka pro 
průchod jednoho člověka 
na veřejném prostranství.

1 m
Základní modulová šířka pro 
průjezd dětského kočárku nebo 
invalidního vozíku nebo průchod 
člověka s berlí.

1,2 m
Šířka pro průchod člověka se 
zavazadlem nebo v doprovodu 
dítěte.

1,5 m
Minimální šířka dvou pěších 
proudů, míjení chodců proti sobě 
není příliš pohodlné, může dojít 
k nechtěnému kontaktu.

V případě ulice s aktivním 
parterem je vhodné počítat 
s dalším prostorem pro sezení, 
předzahrádky a jiné aktivity 
odehrávající se na hraně ulice 
a domů.

Chodník je vhodné rozšířit o pás 
široký alespoň 2 m pro stromořadí, 
mobiliář k sezení, stojany 
na kola a všechny další prvky, 
sloupy a sloupky, které nemají 
bránit průchodu ve volné části. 
V parkovacích zálivech mohou 
být jednotlivá stání pro osobní 
automobil nebo zásobování.

Když na chodník navazuje souvislý 
pás pro parkování automobilů, je 
vhodné ho prostřídat se stromy, 
v tom případě se zpravidla další 
prvky (sloupy, značky, mobiliář 
atp.) umísťují do pásu rozšiřující 
chodník vedle parkujících vozidel.

Základem každého chodníku je 
volná část pro průchod dostatečné 
šířky, která odpovídá charakteru 
a intenzitě využití, od vozovky je 
vhodné počítat s pásem alespoň 
0,5—1 m kam lze umístit sloupy, 
dopravní značky, mobiliář atd. 
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[ moduly: člověk ] [ pravidla: uspořádání chodníku ]
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Živý chodník 
alespoň 5 m až 10 m a více
Vhodné pro rušnější části města 
s vysokou intenzitou pěšího 
pohybu, zejména pro významné 
ulice. Odehrávají se zde četné 
pobytové aktivity, šířka musí 
vycházet z urbanistických 
souvislostí a významu místa.
→[C.1.3/s. 72], →[C.1.4/s. 74]

Minimální zúžený chodník 
1,5 m (výjimečně 1,2 m)
Délka zúženého úseku by měla být 
lokální, co nejkratší.
V ploše chodníku nemůžou být 
umístěny žádné další prvky, 
které ho ještě více zužují, např. 
dopravní značení, sloupy, sloupky, 
zábradlí. Provoz podél jedoucích 
vozidel by měl být zklidněný.

Běžný chodník 
3 — 4 m
Vhodné pro oblasti se střední až 
vyšší intenzitou pěšího pohybu, 
zpravidla bez intenzivnějšího 
využití pro služby v parteru, 
zejména pro klidné a zklidněné 
ulice nebo významné ulice se 
zklidněným provozem.
→[C.1.2/s. 70], →[C.1.3/s. 72]

Úzký chodník 
2,5 — 3 m
Vhodné pro klidnější části 
města s nižší intenzitou pěšího 
pohybu, zejména některé klidné 
a zklidněné ulice.
→[C.1.2/s. 70]

Běžný chodník je vhodné zejména 
na významných ulicích rozšiřovat 
alespoň lokálně na kříženích, 
pláccích, v místech ustoupené 
uliční čáry a prostor využít 
pro pobytové aktivity, lavičku, 
předzahrádku kavárny atp.
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Předzahrádka v podobě podélné 
lavice při fasádě přináší velké 
oživení prostoru s minimálními 
prostorovými nároky (hloubka 
0,6 m). Vhodná je zejména, je–li 
chodník příliš úzký.

Podélnou lavici lze doplnit 
stolky (celková hloubka 1,2 m), 
umožňuje–li to šířka chodníku. 
Je vhodné zajistit přiměřené 
opatření pro usnadnění orientace 
nevidomých, například umístěním 
zarážky v podobě květníku nebo 
zástěny u fasády po obou stranách 
předzahrádky. 

Využití pro pobytové aktivity, 
např. umístění mobiliáře, 
předzahrádek atp. je často 
limitováno prostorovými 
parametry chodníku. Proto je 
třeba již při návrhu počítat 
s dimenzí prostoru pro jejich 
potenciální umístění.

Je žádoucí podporovat vznik 
míst k sezení podél parteru 
domů i s jiným než kavárenským 
a restauračním provozem. Úzké 
lavice by mělo být možné zřizovat 
bez povolování, širší případně 
s možností sklopení.

V místě napojení objektu 
na komunikaci zpravidla není 
vhodné přerušení chodníku, jeho 
zúžení odbočovacím pruhem 
je zcela nepřípustné. Obdobné 
principy platí v případě stezky pro 
chodce a cyklisty.

Chodníkové přejezdy 
V místě napojení objektu 
na komunikaci musí zůstat 
zachována výšková i půdorysná 
kontinuita chodníku a nadřazenost 
pěšího pohybu.  Obdobné principy 
platí v případě stezky pro chodce 
nebo cyklisty.

Optimální spon (vzdálenost mezi 
stromy) uličního stromořadí 
je 6—20 metrů tak, aby bylo 
možné v ose stromořadí umístit 
další uliční vybavení, zpravidla 
v násobcích délky parkovacích 
stání. V případě větších 
vzdáleností se již ztrácí souvislost 
stromořadí. 

[ pravidla: chodník ] [ pravidla: restaurační předzahrádky ]
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Restaurační předzahrádku lze 
umístit v linii stromořadí, díky 
tomu je možné na chodníku 
zachovat volný pás pro průchod 
podél fasády.

Předzahrádka umístěná 
v parkovacím pásu neubírá žádný 
prostor z chodníku, je vhodná 
zejména při stísněných poměrech. 
V tomto případě je vhodné 
umístění na pódium do úrovně 
chodníku a zpravidla jde o sezónní 
řešení. Toto řešení zatím není 
příliš využívané.

Provedení předzahrádky by 
mělo zohlednit požadavky osob 
se sníženou schopností pohybu 
a orientace, například zajištěním 
úrovňového bezbariérového 
přístupu.

Označení velikosti záboru by 
neměla tvořit hmotná bariéra. 
Zábor je vhodné označovat pouze 
povrchovým značením.

Provedení předzahrádky by 
mělo zohlednit požadavky osob 
se sníženou schopností pohybu 
a orientace, například zajištěním 
prostupnosti podél předzahrádky 
včetně zachování vodící linie pro 
nevidomé a slabozraké.

Použití podest a jiných povrchů 
pro předzahrádky je nežádoucí 
s výjimkou umístění ve svažitém 
terénu.

Je zcela nevhodné předzahrádky 
vymezovat kompaktní bariérou 
(například v podobě desek, 
plachtoviny, skla nebo souvislou 
řadou květináčů). Předzahrádky 
jsou kontinuální součástí parteru.

Na předzahrádkách není vhodné 
umísťovat nadměrně objemné 
prvky (např. grily, výčepní, 
chladicí a pokladní pulty, skříně, 
televize apod).

085 Zdánlivě široký chodník, kde šířka 9 m nedostačuje intenzitě 
využití, na další pobytové aktivity není místo
[ Praha 1,Václavské náměstí  ]

086 Velkorysá promenáda 
s vhodnou proporcí prostoru vůči 
plochám určeným pro vozidla 
s ohledem na význam ulice
[ Francie, Paříž ]

087 Široký chodník s pásem 
s hladkým povrchem pro 
komfortní chůzi, průjezd vozíků 
a kočárků
[ Německo, Berlín ]

[ příklady: chodníky ]
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088 Pás stromořadí a sloupů nenarušuje volný průchod ulicí,  
ale naopak vytváří komfortnější podmínky pro chůzi a pobyt
[ Praha 7, Bubeneč ]

089 Chodník v klidné ulici, kde 
část pro průchod je vizuálně 
odlišena od části se stromořadím
[ Praha 2, Rybalkova ]

090 Napojení vjezdu na vozovku 
nenarušuje kontinuitu chodníku 
ani komfort a bezpečnost chůze
[ Praha 7, Bubeneč ]

091 Přítomnost lidí sedících na předzahrádce výrazně oživuje veřejné 
prostranství
[ Rakousko, Vídeň ]

092 Posezení na předzahrádce 
u domu oživuje ulici a umožňuje 
bezpečné užívání i pro osoby se 
sníženou schopností orientace 
a pohybu
[ Praha 1, Michalská ]

093 Posezení na předzahrádce 
v rámci pásu stromořadí vhodně 
oživuje ulici a efektivně hospodaří 
s prostorem
[ Praha 2, Americká ]

094 Předzahrádka v ploše chodníku podél fasády i v prostoru mezi 
stromy doplňuje příjemné prostředí ulice
[ Praha 8, Křižíkova ]

095 Předzahrádka v parkovacím 
pásu v ulici, kde šířka chodníku 
neumožňuje umístit sezení přímo 
na chodník
[ Praha 1, Liliová ]

096 Ani náročnější úprava 
předzahrádky se skleněným 
transparentním ohrazením nemusí 
narušovat celistvost a estetiku 
veřejného prostranství
[ Rakousko, Vídeň ]

[ příklady: předzahrádky ]
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Šířky jízdních pruhů a vozovek se odvíjí 
od dopravního charakteru prostoru.

Jízdní pruhy by ve městě měly mít 
minimální parametry v souladu 
s charakterem provozního uspořádání. 
To umožňuje klidnější provoz 
a větší prostor pro chodce.

Z hlediska uspořádání a šířek jízdních pruhů a vozovek 
je potřebné usilovat o naplnění maximální kvality 
veřejného prostranství jako celku v rámci limitů 
prostorových (šířka) a dopravních (dopravní zařazení).

Parametry udávané v této kapitole hodnoty jsou 
zjednodušené (včetně vodicích a odvodňovacích proužků, 
bezpečnostních odstupů), jde o základní rozměry pro 
přímé úseky, v obloucích bývá nezbytné rozšíření.

Klidné a zklidněné ulice
Pro Klidné a zklidněné ulice →[C.1.2/s. 70] není 
zpravidla vhodné používat značení pro oddělování 
jízdních pruhů, vhodné je snižování rychlosti, navrhování 
vozovky v minimálních přípustných parametrech, 
vypouštění bezpečnostních odstupů atp. Měl by zde být 

standardně zajištěn obousměrný provoz pro jízdní kola 
i v případě jednosměrného provozu ostatních vozidel. 

Základní šířka vozovky 4,00 m umožňuje bezkolizní 
jednosměrný provoz všech vozidel s obousměrným 
provozem jízdních kol, s osobními vozidly se jízdní kolo 
mine plynule, s rozměrnými, např. popeláři, při zpomalení 
až zastavení. Umožňuje také střídavý obousměrný provoz 
všech vozidel v místě lokálního zúžení při nízkých 
intenzitách a výhybnách do vzdáleností cca 100 m. 

V případě velmi nízkých intenzit provozu lze šířku 
snížit až na 3,00 m, při vyšších intenzitách je naopak 
vhodnější ji rozšířit až na 4,50 m. Pro obousměrný 
provoz všech vozidel je vhodné počítat se základní šířkou 
vozovky 5,50 m (2 x 2,75 m). Při nižších intenzitách 
provozu ji lze snížit až na 5,00 m (2 x 2,50 m), při 
vyšších intenzitách rozšířit až na 6,00 m (2 x 3,00 m).

Významné ulice
Pro Významné ulice se zklidněným provozem 
→[C.1.3/s. 72] a Ulice zatížené motorovou 
dopravou →[C.1.4/s. 74] bývá vhodnější 
jednotlivé jízdní pruhy vymezovat a provoz více 
usměrňovat. Je vhodné lokální zklidňování provozu 
v místech, kde se pohybuje hodně chodců. 

Základní šířka jízdního pruhu je 3,00 m, v případě 
silného provozu rozměrnějších vozidel, zejména 
autobusů, je vhodné jízdní pruh rozšířit na 3,25 m. 

Na významnějších ulicích je vhodné zejména pro 
přímý směr jízdy zajistit šířku pro vzájemné míjení 
jízdních kol a osobních vozidel minimálně 3,75 m 
podél obruby nebo souběžného jízdního pruhu. Tato 
úprava optimálně funguje při průjezdu míjejícího 

097 Prostorově úsporné řešení 
formou lavice před kavárnou 
s malými odkládacími stolky 
neubírá širší část chodníku
[ Švédsko, Stockholm ]

098 Nevhodné masivní provozní 
i vizuální odloučení části 
veřejného prostranství pro 
předzahrádku
[ Praha 1, Revoluční ]

099 Nevhodná privatizace části 
veřejného prostranství soukromou 
stavbou
[ Praha 1, náměstí Republiky ]

100 Samostatné pódium 
a výrazné ohraničení 
předzahrádky vytváří vizuální 
i provozní bariéru veřejného 
prostranství
[ Praha 6, Dejvická ]

C.2.2 Vozovka a jízdní pruhy
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vozidla rychlostí cca 30 km/h, pro rychlost 50 km/h je 
vhodnější šířka cca 4,00 m. Podle kontextu může být 
vhodné ji podpořit i pomocí vodorovného dopravního 
značení. V případě jízdy podél parkování je pak 
nezbytné rozšíření o bezpečnostní odstup na 4,25 m 
u podélného stání a 4,50 m u kolmého a šikmého. 

Při vyšším zatížení anebo významu ulice je vhodné 
doplnit cyklistický pruh (zpravidla pro přímý směr 
jízdy) vedle běžného jízdního pruhu; jeho základní 
šířka včetně bezpečnostního odstupu je 1,50 m 
podél obruby, v případě parkování podélného min. 
1,75 m a kolmého či šikmého min. 2,00 m.

Změna průběhu jízdního pruhu
Průběh křivky rozhraní chodníku a vozovky by měl být 
modelován na základě kompozice prostoru, při splnění 
funkčních požadavků. Hrana obrubníku podél vozovky 
by měla být vždy co nejvíce přímá a kontinuální. Při 
vytváření zálivů a rozšíření chodníku je třeba sledovat 
základní geometrii kruhových výsečí a tečen, bez 
výstupků a nepřirozených zlomů. V místech, kde je 
nutné chodník stavebně rozšířit, například na začátku 
parkovacího pásu, je vhodné zachovat přímou 
obrubu a rozšíření provést odlišným materiálem.

Jízdní kolo
0,60 m / 1,00 m.

Motocykl 
1,10 m / 1,50 m.

Osobní vozidlo 
1,75 m / 2,00 m.

Dodávky 
2,00 m / 2,30 m.

Autobus
2,50 m / 2,80 m.

Nákladní vozidlo 
2,50 m / 2,80 m.

Tramvaj 
2,50 m / 3,25 m.

[ moduly: šířky a průjezdné profily vozidel ]
Samotné vozidlo (resp. bez zrcátek) / v pohybu (resp. se zrcátky)
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Změnu průběhu jízdního pruhu 
u začátku parkování je vhodné 
provést rozšířením chodníkové 
plochy při zachování čisté 
geometrie obrub, nikoliv pouze 
dopravním značením.

Změna režimu parkování může 
vytvořit žádoucí zklidnění 
průjezdu odstraněním přímého 
dlouhého úseku.

Při stísněných poměrech 
a u jednopruhových vozovek je 
potřebné vytvářet výhybny, které 
mohou zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení vjezdů 
do domů nebo křižovatky.

Strom v ulici je při správném 
umístění prostředkem ke zklidnění 
dopravy a zvyšuje pobytovou 
kvalitu tím, že mění měřítko 
prostoru.
→[D.2.1 Stromy/s. 158]

4 m — běžná jednosměrka — 
cykloobousměrka
Umožňuje bezkolizní 
jednosměrný provoz všech vozidel 
a obousměrný provoz jízdních 
kol (při míjení rozměrných 
vozidel musí kolo zastavit) nebo 
obousměrný provoz všech vozidel 
při velmi nízkých intenzitách 
a výhybkách do 80 m.

3—4,5 m — jednosměrka — 
cykloobousměrka
Jednosměrku lze při zachování 
cykloobousměrky při nízkých 
intenzitách zúžit až na 3 m, při 
vyšších rozšířit až na cca 4,5 m.

5 m (2 x 2,5 m)
Obousměrný provoz všech vozidel 
při nižších intenzitách.

5,5 m (2 x 2,75 m) — obousměrka
Obousměrný provoz všech vozidel. 

6 m (2 x 3 m)
Obousměrný provoz všech vozidel 
při vyšších intenzitách.

Pro klidné a zklidněné ulice 
platí, že se jízdní pruhy zpravidla 
neoddělují vodorovným 
dopravním značením, provoz 
probíhá při nízkých rychlostech, 
vozidla sdílí stejný prostor.

Obousměrný průjezd jízdních 
kol by měl být plošně umožněn 
v naprosté většině klidných 
a zklidněných ulic.

[ pravidla: průběh uličního profilu ] [ pravidla: vozovka pro klidné a zklidněné ulice ]
Rozměry jsou zjednodušené pro přímé úseky, vč. vodicích a odvodňovacích proužků, bezpečnostních odstupů apod., v obloucích bývá nezbytné rozšíření.
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6,5 m + 0,25 m po obou stranách
Osová vzdálenost kolejí 3 m
Minimální šířka tramvajového 
pásu.

Možnosti materiálového řešení 
jsou podrobně v kapitole 
→[D.1.1.3 Povrchy tramvajových 
těles/s. 142].

7 m
Osová vzdálenost kolejí 3,5 m
Základní šířka tramvajového pásu
umožňuje pojíždění ostatními 
vozidly, například autobusy.

8 m
Šířka tramvajového pásu se sloupy 
trakčního vedení.

4,25—4,50 m — autobus a jízdní 
kolo
Minimální šířka pro vzájemné 
míjení rozměrného vozidla 
a jízdního kola.

3,75 m — osobní vozidlo a jízdní 
kolo
Minimální šířka pro vzájemné 
míjení osobního vozidla a jízdního 
kola (optimálně při rychlosti 
30 km/h).

3,25 m — autobus
Šířka jízdního pruhu v případě 
silnějšího provozu větších vozidel 
(např. autobusů).

3 m — jízdní pruh
Základní šířka jízdního pruhu.

cca 2,5 m — řadicí pruh
Odbočovací nebo řadicí pruh při 
stísněných podmínkách resp. 
rozšíření základní šířky jízdního 
pruhu pro vytvoření sdruženého 
řadícího pruhu.

1,75 m — cyklopruh u podélného 
parkování 
Minimální šířka cyklistického 
pruhu umístěného vedle 
podélného stání vozidel.

1,50 m — cyklopruh
Základní šířka cyklistického pruhu 
u obruby nebo mezi jízdními 
pruhy.

[ pravidla: tramvajový pás ] [ pravidla: jízdní pruhy pro významné ulice ]
Rozměry jsou zjednodušené pro přímé úseky, vč. vodicích a odvodňovacích proužků, bezpečnostních odstupů apod., v obloucích bývá nezbytné rozšíření.
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3,75

3,75
3,75

2
4

,25
3,75

4
,25

2 3,75
2,5

3,75

s15 Změna uspořádání ulice s nižší intenzitou provozu
V profilu významné ulice s nižší intenzitou provozu vozidel bývá 
vhodné pro přecházení přes vozovku doplnit přechod pro chodce 
s rozšířením chodníkové plochy při zachování jednoduché geometrie 
půdorysného řešení obrub a ohraničení ploch.

s16 Změna uspořádání ulice s vyšší intenzitou provozu
V profilu významné ulice s vyšší intenzitou provozu vozidel bývá 
vhodné pro přecházení přes vozovku doplnit přechod pro chodce 
s dělicím ostrůvkem při zachování jednoduché geometrie půdorysného 
řešení obrub a ohraničení ploch.

2 1,75 3,25 3,25 1,75 2

1,5 32,5 43

s17 Změna uspořádání ulice s vysokou intenzitou provozu
V profilu významné ulice s vysokou intenzitou provozu vozidel je 
vhodné zachovat kontinuitu průběhu obrub chodníků i v případě 
výrazné proměnlivosti uspořádání (parkovací pásy, řadicí jízdní pruhy, 
integrační opatření cyklodopravy apod.)

101 Cykloobousměrka v klidné 
ulici
[ Praha 8, Křižíkova ]

102 Sdružené řadicí pruhy před 
křižovatkou
[ Praha 4, Na Pankráci ]

103 Přímý průjezd jízdních kol 
pravým odbočovacím pruhem, 
minimalizuje vzájemné omezování 
vozidel a jízdních kol v levém 
pruhu
[ Praha 4, Na Pankráci ]

104 Rozšíření chodníkové plochy 
u parkovacího zálivu při zachování 
přímé obruby a s materiálovým 
odlišením přidané části
[ Praha 1, Klárov ]

[ schémata: změna uspořádání uličního profilu ] [ příklady ]
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C.2.3 Křižovatky a křížení

Menší a kompaktnější křižovatky 
a křížení jsou městotvornější 
a chrání zranitelnější uživatele.

Způsob řešení prostoru křižovatek 
závisí na charakteru místa a jeho 
zatížení motorovou dopravou.

Základní principy přístupu
Městotvorné řešení křižovatek a křížení musí měřítkem 
a prostorovým tvaroslovím odpovídat urbanistickému 
charakteru místa, tím současně chrání slabší a zranitelnější 
uživatele a je přívětivé pro pobyt a jiné nedopravní 
aktivity v rámci navazujících prostranství. Je vhodné 
se vyhnout rozlehlým křižovatkám, které umožňují 
rychlý průjezd vozidel, připomínají rychlostní silnice 
a ohrožují bezpečnost pohybu pěšky nebo na kole. 

Základem musí být snaha vytvořit co nejkompaktnější 
křižovatky a křížení. Při malém poloměru směrového 
oblouku (obruby na nároží) odbočují vozidla 
pomaleji a přímá jízda na kole a chůze pěšky jsou 
bezpečnější. Při přecházení je vhodné umožnit oční 
kontakt chodce s řidičem nebo alespoň periferní 
vidění přijíždějícího vozidla. Zezadu rychle 
přijíždějící vozidlo není vidět, tím vzniká potenciálně 
nebezpečná situace, které je potřeba se vyvarovat.

Přímost pěšího a  
cyklistického pohybu
Žádoucí je zachovávání přímé trasy chůze, bez zacházek. 
Nevhodné je oddalování od přirozené přímé linie 
přecházení nebo cyklistického průjezdu. Přímé pěší 
vazby je potřebné standardně zajistit na všech ramenech 
křižovatky formou přechodů pro chodce, případně míst 
pro přecházení, s bezbariérovou úpravou. Vynechání pěší 
vazby je přípustné jen ve zcela výjimečných případech. 

Základní typy situací
U klidných ulic je vhodné automaticky zavádět 
přednost zprava, v kompaktní zástavbě přednostně 
snižovat rychlost do 30 km/h. Tím je možné zmenšit 
prostorové nároky při zachování dostatečných 
rozhledových poměrů a bezpečnosti celého řešení. 
Podrobněji o Zklidňování dopravy →[odst./s. 60] 
viz kapitola Uspořádání →[C/s. 57].

V rámci zklidněných křižovatek s nižší zátěží 
automobilové dopravy je vhodné vytvářet sdílený 
prostor, optimálně zvýšením plochy vozovky 
do úrovně chodníku[C.2_03]. Místo přechodů, které jsou tu 
nadbytečné, je žádoucí vytvářet místa pro přecházení, 
zejména pro usnadnění pohybu nevidomých.

Při napojení významné ulice na klidnou je nezbytné 
určit přednost v jízdě rozdělením na hlavní a vedlejší 
komunikaci, standardně se pro přímý průjezd po hlavní 
počítá s rychlostí až 50 km/h. Prostor vyžaduje jasné 
vymezení částí pro pěší pohyb a průjezd vozidel. V případě 

[C.2_03]  V památkově chráněném centru města je nutné 
postupovat v souladu s principy památkové ochrany.

vysokých intenzit provozu vozidel bývá nutné řízení 
provozu pomocí světelně signalizačních zařízení.

Křížení trasy odbočujícího vozidla  
a souběžně jedoucího kola
Při jízdě ve vozovce, kde se jízdní kola a ostatní 
vozidla pohybují za sebou nebo vedle sebe, je 
po celou dobu zachována kontinuita vzájemné 
viditelnosti, proto jde ve městě o vhodné řešení. 

V případě oddálení cyklistického pásu za řadu 
parkujících vozidel nebo na souběžnou (chodníkovou) 
stezku je vizuální kontinuita přerušena a v místech křížení 
se cyklista z pohledu řidičů nalézá v mrtvém úhlu, což 
je nebezpečné. Zpravidla jde o stezku v přidruženém 
prostoru, kde za současné právní úpravy v ČR, na rozdíl 
od většiny ostatních evropských zemí, je cyklista povinen 
dát přednost v jízdě ostatním vozidlům, což atraktivitu 
stezky výrazně snižuje a řidiče nevede k obezřetnosti. 
Pokud je cyklistický pás oddálen tak daleko, že přijíždějící 
cyklista je již mimo mrtvý úhel řidiče vozidla, je sice 
zajištěna přímá viditelnost, ale jde o prostorově náročné 
řešení, které zpravidla ve městě není možné zajistit.

Mimoúrovňové křižovatky  
a křížení
Mimoúrovňové křižovatky a křížení ulic se ve městě 
standardně nenavrhují. Případná propojení 
pomocí lávek či podchodů by měla tvořit pouze 
alternativu úrovňovým křížením tam, kde je to 
z hlediska pěšího nebo cyklistického pohybu 
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komfortnější a výhodnější, viz kapitola Schodiště, 
lávky a vstupy do podzemí →[D.7.1/s. 257].

Při realizaci či revitalizaci stávající mimoúrovňové 
křižovatky s nadřazenou komunikací (silnicí pro 
motorová vozidla), musí být zajištěna kontinuita 
městotvorného řešení ulice a nesmí být přerušena 
čistě silniční infrastrukturou, obdobně jako nelze 
přerušit rychlostní silnici úrovňovým křížením.

Přímé pěší vazby je potřebné 
standardně zajistit na všech 
ramenech křižovatky.

Vhodné je přednostně umožnit 
volnou prostupnost veřejného 
prostoru, zejména přecházení přes 
ulici i mimo přechody pro chodce.

Na výrazně zklidněných 
křižovatkách (ve sdíleném 
prostoru) je vhodné umožnit 
volný pohyb včetně přímých 
diagonálních vazeb.

Městotvorné řešení křižovatek 
chrání slabší a zranitelnější 
uživatele a vytváří dobré 
podmínky pro bezmotorový 
pohyb.

Velikosti křižovatek a plochy 
vozovek obecně je žádoucí 
minimalizovat ve prospěch 
pěších ploch. Rozlehlé křižovatky 
zpravidla zhoršují podmínky 
prostupnosti pro bezmotorový 
pohyb.

Pro zkrácení pěších vazeb a délky 
přecházení i pomalejší průjezd 
vozidel je vhodné rozšiřování 
chodníkových ploch na nárožích 
při zachování čisté geometrie 
obrub.

Pro výrazné zklidnění křižovatek 
(při sdílení prostoru) je vhodné 
zvýšit plochu vozovky v celé 
křižovatce.

Volnou prostupnost prostoru není 
vhodné omezovat, nežádoucí je 
zejména snaha odvádět lidi proti 
přirozenosti jejich pohybu pomocí 
bariér a zábran.
→[D.5.7 Zábrany a bariéry/s. 231]

[ pravidla: křižovatky ]
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U napojení vedlejší ulice ze 
zklidněné oblasti na hlavní ulici je 
vhodné zvýšit vozovku do úrovně 
chodníku.

Napojení sdíleného prostoru 
na hlavní ulici je přednostně 
vhodné provést přímo u vozovky 
hlavní ulice.

Žádoucí je zachovávání přímé 
trasy chůze, bez zacházek 
(obdobně platí v případě 
cyklistického průjezdu).

Oddalování od přirozené přímé 
linie průchodu je nevhodné
(obdobně platí v případě 
cyklistického průjezdu).

Při malém poloměru směrového 
oblouku (obruby na nároží) 
odbočují vozidla pomaleji, je 
umožněn oční kontakt, chodec 
si jednoduše vyžádá přednost 
a přecházení je bezpečnější.

Velký poloměr směrového oblouku 
(obruby na nároží) umožňuje 
rychlý průjezd vozidla při 
odbočení, přecházení je méně 
bezpečné, navíc vozidlo přijíždí 
vůči chodci zezadu a není vidět.

Komunikace umožňující rychlý 
průjezd působí na řidiče 
jako rychlostní komunikace, 
projíždějící vozidla ohrožují 
bezpečnost chodců a cyklistů.

Při společném provozu (jízdních 
kol s ostatními vozidly) a malém 
poloměru zatáček je zachována 
kontinuita a dobrá viditelnost 
i bezpečnost při odbočování 
vozidel.

U odděleného provozu (jízdních 
kol od ostatních vozidel) 
ve vozovce a malých poloměrech 
zatáček je bezpečnost zachována 
stejně jako u společného provozu.

Při oddálení odděleného provozu 
(jízdních kol od ostatních vozidel) 
od vozovky (běžného jízdního 
pruhu) je přerušen průběžný 
vizuální kontakt a mrtvý úhel 
výrazně snižuje bezpečnost při 
odbočování vozidel.

Fyzicky oddělený provoz (jízdních 
kol od ostatních vozidel) výrazně 
oddálený od vozovky ve městě 
zpravidla nelze realizovat 
z důvodu nedostatku prostoru.

Pro dlouhé průjezdy rozlehlými 
světelně signalizovanými 
křižovatkami je vhodné vkládat 
vnitřní stopčáry a doplňovat 
cyklistické pruhy se samostatným 
cyklistickým návěstidlem 
(zejména ve stoupání).
→[D.3.2.1 Světelná signalizační 
zařízení/s. 187]

[ pravidla: provoz jízdních kol ]
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Přechod pro chodce zajišťuje 
přecházení přes vozovku 
s preferencí pěšího pohybu, není 
určen pro jízdu na kole.

Na přechod pro chodce je 
vhodné vložit dělicí ochranný 
ostrůvek, který umožní rozfázovat 
přecházení, zejména při vyšší 
intenzitě provozu vozidel nebo 
více jízdních pruzích. 

Místo pro přecházení nebo pro 
překonání komunikace umožňuje 
vozovku bezpečně přecházet 
pěšky nebo přejíždět na kole, ale 
preferovaný je provoz vozidel.

Na místo pro přecházení nebo pro 
překonání komunikace je žádoucí 
vložit dělicí ochranný ostrůvek pro 
rozfázování přecházení zejména 
při vyšší intenzitě provozu vozidel 
nebo více jízdních pruzích.

Přejezd pro cyklisty umožňuje 
přejíždět vozovku, preferovaný 
je ale provoz ostatních vozidel 
(pokud není řízen světelnou 
signalizací). Není určen 
k přecházení chodcem.

Pokud je přejezd pro cyklisty 
vedle přechodu pro chodce 
s běžným dělicím ostrůvkem 
řízený světelnou signalizací, musí 
být řízený samostatně a na rozdíl 
od přechodu přes celou vozovku 
najednou.

Přejezd pro cyklisty může být 
přimknutý k přechodu pro chodce. 
V případě řízení světelnou 
signalizací lze použít společná 
dvoubarevná návěstidla pro 
chodce a cyklisty.

Při vyšší intenzitě provozu vozidel 
nebo více jízdních pruzích je 
žádoucí vložit dělicí ochranný 
ostrůvek, který umožní rozfázovat 
přecházení a přejíždění.

Parkování až k přechodu pro 
chodce snižuje jeho viditelnost 
a tedy i bezpečnost přecházení, 
prodloužení přechodu vedeného 
přes parkovací pás je pro 
nové a rekonstruované ulice 
nepřijatelné.

Zamezení parkování vodorovným 
dopravním značením není příliš 
vhodné, může sloužit jako 
dočasné provizorní řešení, ale 
bez fyzických prvků často není 
respektováno.

Vhodným dočasným řešením 
pro fyzické zajištění viditelnosti 
současného přechodu je doplnění 
stojanů pro jízdní kola a nebo 
antiparkovacích sloupků. Vhodné 
jsou patníky a sloupky místo 
dočasných dopravních zařízení.
→[D.5.7.2 Patníky a sloupky/s. 236]
→[D.3.4 Dočasná dopravní 
zařízení/s. 193]

U nově řešených přechodů pro 
chodce je žádoucí rozšíření 
chodníkové plochy a zkrácení 
délky přechodu, s výhodou 
lze kombinovat s parkováním 
pro jízdní kola. Při návrhu je 
třeba dbát na zachování čisté 
kompozice geometrie obrub.

[ pravidla: přecházení a přejíždění ]
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105 Křižovatka zklidněných ulic s vysazenými chodníky sníženými 
do úrovně vozovky a přechody na všech ramenech křižovatky
[ Praha 6, Eliášova ]

106 Křižovatka zklidněných ulic se zvednutou plochou křižovatky 
do úrovně chodníku umožnující volné přecházení všemi směry
[ Praha 6, Dejvice ]

[ příklady ]
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107 Velkoryse provedený chodník na významné ulici, který zachovává 
nadřazenost pěšího pohybu v místě napojení vedlejší ulice
[ Španělsko, Madrid ]

108 Křižovatka významných ulic
[ Francie, Paříž ]

109 Zachovaná kontinuita 
chodníku a nadřazenost pěšího 
pohybu v místě napojení 
zklidněné vedlejší ulice  
na hlavní ulici
[ Praha 10, Moskevská ]

110 Zvýšená vozovka na vjezdu 
do zklidněné zóny 30 s přechodem 
pro chodce v úrovni chodníku
[ Praha 10, Moskevská ]

111 Nevhodné řešení 
křižovatky hlavní a vedlejší 
ulice s přerušenou kontinuitou 
chodníku
[ Praha 10, Moskevská ]

112 Bezbariérová úprava 
přechodu provedená jen z jedné 
strany naprosto pozbývá 
funkčnosti
[ Praha 7, Letná ]
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Kultivovanost a kvalita zastávek 
a infrastruktury veřejné dopravy 
zlepšuje jejich vnímání obyvateli 
a návštěvníky města a přirozeně 
vede k častějšímu užívání.

Zastávky veřejné dopravy jsou 
ohniska, která přispívají k rozvoji 
a oživení veřejného prostoru. 

Vizuální kvalita, funkčnost, uživatelský komfort 
a technický stav zastávky i celková kultura 
prostředí veřejné dopravy mají přímý vliv 
na její atraktivitu a míru jejího využívání. 

Důraz musí být kladen na zkvalitňování vybavenosti 
spojené s veřejnou dopravou, zejména zastávek, 
což vede ke kultivovanosti městského prostředí 
a k přirozené podpoře volby veřejné hromadné 
dopravy místo individuální automobilové.

Umístění zastávek
Zastávky by měly být kompoziční součástí architektury 
prostoru, dobře viditelné a snadno dohledatelné. 

C.2.4 Zastávky tramvají a autobusů

Zastávky veřejné dopravy mají významnou 
městotvornou funkci a výrazně ovlivňují fungování celého 
prostoru. Vhodné je jejich umístění přímo u významných 
zdrojů a cílů dopravy, například veřejných budov. 

Z hlediska orientace a komfortu cestujících je 
zpravidla optimální vstřícná poloha zastávek pro 
oba směry. Pokud to není z prostorových důvodů 
možné, měly by být umístěny alespoň v těsné 
blízkosti se zachováním vzájemné viditelnosti. 

V případě křižovatky s více zastávkami a směry 
jízdy vozidel veřejné dopravy bývá obecně vhodnější 
umístění zastávek za křižovatkou — při přestupu 
cestující čekají na všechny spoje pro daný směr jízdy 
na jednom místě, bez nutnosti vyhlížení a přebíhání. 

V případě provozu tramvají i autobusů je vhodná 
sdružená nástupní hrana, tj. společná zastávka pro 
všechna vozidla veřejné dopravy v daném směru, to 
přispívá k vyššímu komfortu i bezpečnosti při přestupu.

Přístup na zastávku  
veřejné dopravy
Bezprostřední návaznost na okolí zastávky veřejné 
dopravy mají významný dopad na komfort a atraktivitu 
cestování. Přístup na zastávku veřejné dopravy musí 
být pro všechny cestující bezbariérový. Přednostně je 
žádoucí zajistit úrovňový přístup bez ztracených spádů. 
Mimoúrovňové řešení by mělo být jen jako doplněk 
úrovňového řešení, ojedinělé a v opodstatněných 
případech, zejména zvýší–li komfort cestujících. 

Kolejový svršek by zpravidla měl být v bezprostředním 
okolí zastávky s pochozím, případně pojížditelným 
povrchem. Otevřený nebo zatravněný kolejový svršek bývá 

v místech zastávek nevhodný. Více o materiálovém řešení 
v kapitole Povrchy tramvajových těles →[D.1.1.3/s. 142].

Vybavení zastávky veřejné dopravy
Jednotlivými prvky umísťovanými na zastávkách se zabývá 
kapitola Mobiliář →[D.5/s. 207],  
konkrétně podkapitoly Přístřešek →[D.5.4.1/s. 219], 
 Označník a informační displej →[D.5.4.2/s. 221] 
a Odpadkové koše →[D.5.3.1/s. 214].

Výška nástupní hrany
Nástupní hrana slouží pro výstup a nástup cestujících. 
Její výška hraje významnou roli z hlediska komfortu 
a bezbariérovosti nástupu a výstupu. Praha chce mít 
všechny zastávky kolejové dopravy a většinu autobusových 
zastávek bezbariérově přístupné do roku 2025.[C.2_04]

U tramvajových zastávek zejména u ostrůvků se 
výška přednostně navrhuje 24 cm. Až v budoucnu 
dojde k úplnému nahrazení současného vozového 
parku tramvajemi bez výklopných dveří, bude 
možné hranu o několik centimetrů zvýšit. 

Pro sdruženou nástupní hranu tramvaje 
s autobusy a v případě vídeňských zastávek nebo 
tramvajových mysů je výška 20 cm z důvodu 
zachování průjezdního profilu komunikace. [C.2_05]

V případě autobusových zastávek se výška nástupní 
hrany navrhuje 20 cm u zastávek, kde autobusy přijíždějí 

[C.2_04]  ↗ Usnesení RHMP č. 463 ze dne 18. 3. 2014.

[C.2_05]  ↗ ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. 
Praha: Český normalizační institut, 2006-01-01.
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rovně podél nástupní hrany. Pro autobusové zálivy je 
nutné snížit výšku na 17 cm, aby nedošlo k poškození 
autobusů. Vhodným tvarem obruby, například 
kasselským nebo zešikmeným obrubníkem, lze zlepšit 
podmínky pro přistavení vozidla do zastávek a tím 
zajistit lepší podmínky pro výstup a nástup cestujících.

Velikost zastávky
Délka zastávky je zpravidla na jednu nebo dvě tramvajové 
soupravy nebo autobusy (krátké nebo kloubové). 
Krátká zastávka je výhodnější z hlediska kratší pěší 
dostupnosti k vozidlům veřejné dopravy, delší zastávka 
je naopak nezbytná v případě vyšší frekvence vozidel 
veřejné dopravy a může umožnit přestup mezi dvěma 
vozidly v jeden okamžik. Při předpokládaném využití 
současně více než jedním vozidlem či soupravou 
je délka nástupní hrany součtem uvedených délek 
pro jednotlivá vozidla + 1 m odstup mezi nimi.

Minimální světlá šířka zastávky pro cestující nesmí 
klesnout pod 2 m. S ohledem na vyšší frekvenci cestujících 
by zpravidla měla být širší, aby byl zajištěn komfort 
užívání. Zejména u tramvajových ostrůvků opatřených 
zábradlím, kde cestující nemohou ostrůvek opustit 
po celé jeho délce, je potřeba ho významně rozšířit. 

Typy zastávek
Z pohledu cestujících je nejvhodnější minimalizovat 
možnost kolize s vozidly a zajistit odpovídající komfort 
užívání zastávek. Nejvýhodnější je zastávkový mys 
pro tramvajovou zastávku v případě Významné ulice 
se zklidněným provozem →[C.1.3/s. 72] a dobře 

dostupný komfortní ostrůvek v případě Ulice zatížené 
motorovou dopravou →[C.1.4/s. 74]. Pro autobusy je 
nejvhodnější zastávka v jízdním pruhu nebo sdružená 
zastávka s tramvají. Autobusová zastávka v zálivu je pro 
vozidla veřejné dopravy nejméně vhodná a její užití je 
odůvodněné pouze na dopravně zatížených ulicích.

Jedna tramvajová souprava
Délka nástupní hrany 35 m.

Kloubový autobus
Délka nástupní hrany 19 m.

Standardní autobus
Délka nástupní hrany 13 m.

Midibus
Délka nástupní hrany 9 m.

[ moduly: délky zastávek dle typu vozidla ]
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Zastávky je vhodné přednostně 
umístit do vstřícné polohy proti 
sobě.

Sdružená zastávka tramvaje 
a autobusu
Délka nástupní hrany 55 m.

Dvě tramvajové soupravy
Délka nástupní hrany 67 m.

Dva standardní/kloubové 
autobusy
Délka nástupní hrany 26 m / 
40 m.

Standardní a kloubový autobus
Délka nástupní hrany 33 m.

Je vhodné zřizovat společné 
zastávky tramvaje a autobusu se 
sdruženou nástupní hranou, které 
jsou pro cestující komfortnější 
a bezpečnější.

Samostatné zastávky vyžadují 
přecházení při přestupu, jsou 
méně komfortní a často vedou 
k nebezpečným situacím při 
přebíhání cestujících, žádoucí je 
alespoň co nejkratší přestupní 
vazba. 

Délka zastávky je zpravidla 
na jednu až dvě soupravy, podle 
intenzity vozidel. Světlá šířka 
zastávky by měla být minimálně 
2 m, zpravidla více s ohledem 
na intenzity cestujících. 

24 cm
Bezbariérově přístupná nástupní 
hrana tramvajové zastávky, 
zejména ostrůvku.

20 cm
Bezbariérově částečně přístupná 
nástupní hrana pro sdružené 
zastávky autobusů a tramvají, 
mysy u vozovek, vídeňské 
zastávky a autobusové zastávky 
s přímým příjezdem a odjezdem.

17 cm
Bezbariérově částečně přístupná 
nástupní hrana pro autobusové 
zastávky v zálivu.

Zastaví–li vozidlo víc než 
cca 10 cm nebo je–li nutný 
nástup z vozovky, není umožněn 
komfortní a bezbariérový přístup 
do vozidla veřejné dopravy.

[ pravidla: umístění zastávek ] [ pravidla: nástupní hrana ]
Uváděné výšky odpovídají aktuálním možnostem vozového parku DPP.
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Zastávkový ostrůvek

Cestující vyčkávají na samostatném ostrůvku 
mezi tramvajovou tratí a vozovkou, zastávka 
tramvají může být sdružená s autobusy. 

Vždy musí být zajištěn alespoň jeden zcela 
bezbariérový přístup v čele nebo na konci zastávky 
pomocí přechodu pro chodce, na opačném konci by 
měla také být možnost úrovňově překonat komunikaci. 

Stanicující vozidla veřejné dopravy nijak 
neomezují provoz ostatních vozidel. 

Na zatížených komunikacích je vhodné na hraně mezi 
vozovkou a ostrůvkem doplnit zábradlí. Na zklidněných 
ulicích bývá vhodnější zábradlí nerealizovat[C.2_06] 
a umožnit volný pohyb lidí mezi chodníkem a ostrůvkem 
v celé jeho délce. Komfort lze zlepšit pomocí zvýšené 
vozovky podél ostrůvku nebo časovým ostrůvkem. 

V případě blízkosti světelně signalizované 
křižovatky nebo přechodu pro chodce je třeba 
zajistit přímé bezbariérové napojení. Vyspádování 
vyčkávací plochy k vozovce pro bezbariérový přechod 
v rámci délky ostrůvku je nevhodné, s výjimkou 
velmi širokých nástupních ostrůvků. Možným 
řešením může být naopak zvýšení vozovky. 

Cyklistická integrační opatření ve vozovce by 
měla být zachována, umožněno by mělo být 

[C.2_06]  §! ↗ ČSN 73 6425-1. Autobusové, trolejbusové 
a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště: část 1: Navrhování 
zastávek. Praha: Český normalizační institut,2007-05. Norma 
uvádí použití zábradlí vždy, když na ostrůvek navazuje jízdní pruh. 
Zejména pro zklidněné ulice je toto opatření zcela nevhodné, 
naopak chodcům se má usnadnit přístup na nástupní ostrůvek.

alespoň vzájemné míjení jízdních kol a osobních 
vozidel (3,75 m), v opačném případě je žádoucí 
maximálně zúžit vozovku (na cca 3,00 m).

 — Tramvajový ostrůvek  
se zvýšenou vozovkou 

Zvýšení vozovky do úrovně chodníku 
po celé délce zastávky umožňuje komfortní 
a bezbariérový přístup cestujících na ostrůvek 
a slouží jako opatření ke zklidnění dopravy.  

Řešení je vhodné na zklidněných ulicích, například 
v historicky založených místech a tam, kde není 
možné zajistit z prostorových a provozních důvodů ani 
plnohodnotný široký ostrůvek, ani zastávkový mys. 
Představuje určitou alternativu k vídeňské zastávce.

 — Časový ostrůvek
Při příjezdu vozidla veřejné dopravy do zastávky 
jsou ostatní vozidla zastavena pomocí 
světelné signalizace před zastávkou. 

Řešení je vhodné jako doplněk standardní 
úpravy pro zvýšení bezpečnosti všude tam, kde 
vyšší počet cestujících přechází vozovku v okamžiku 
nástupu do vozidla veřejné dopravy, zejména 
v případě stávajícího úzkého ostrůvku, u ostrůvku 
se zvýšenou vozovkou nebo u vídeňské zastávky.

[ pravidla: zastávkový ostrůvek ]

Bezbariérový přístup v délce 
ostrůvku standardní šířky pomocí 
snížené obruby je nevhodný, 
protože zhoršuje možnost pohybu 
po ostrůvku i výstup a nástup 
do vozidel veřejné dopravy.

Bezbariérový přístup 
na tramvajový ostrůvek se 
standardně umísťuje v čele 
a na konci zastávky formou 
snížené obruby.

Tramvajový ostrůvek 
u zklidněných jednopruhových 
vozovek je vhodnější řešit bez 
zábradlí s volnou přístupností 
po celé délce. Bezbariérový 
přístup by měl být alespoň z jedné 
strany, lépe z obou.
§! ↗ ČSN 73 6425-1, Autobusové, 
trolejbusové a tramvajové zastávky.

Tramvajový ostrůvek u zatížených, 
zejména vícepruhových vozovek je 
potřebné řešit se zábradlím v celé 
délce ostrůvku kvůli ochraně 
i usměrnění cestujících. Přístup 
by měl být standardně zajištěn 
z obou stran, minimálně jeden 
z nich musí být bezbariérový.
→[D.5.7.1 Zábradlí/s. 233]
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[ příklady: zastávkový ostrůvek ]

Bezbariérový přístup na úzký 
tramvajový ostrůvek je vhodné 
řešit zvýšenou vozovkou, 
přednostně alespoň u čela 
zastávky.

Komfortní bezbariérový přístup 
přes zklidněnou jednopruhovou 
vozovku na tramvajový ostrůvek 
je možné řešit zvýšenou vozovkou 
v celé délce úseku.

113 Sdružená zastávka pro 
tramvaje a autobusy 
[ Praha 6, Prašný most ]

114 Opodstatněné zábradlí 
na tramvajovém ostrůvku 
u přilehlé vícepruhové vozovky 
na ulici zatížené motorovou 
dopravou s místem pro přecházení 
v čele zastávky
[ Praha 7, Korunovační ]

115 Vhodně zvýšená vozovka 
podél úzkého tramvajového 
ostrůvku včetně bezbariérové 
úpravy pro nevidomé 
[ Brno, Šilingrovo náměstí ]

116 Nezvýšená vozovka — úzký 
tramvajový ostrůvek bezbariérově 
přístupný jen v čele zastávky
[ Praha 7, Strossmayerovo náměstí ]

Zastávkový mys  
(rozšířený chodník)

Zastávkový mys je určen pro tramvaje, případně 
také pro autobusy a přináší zpravidla nejvyšší 
komfort pro cestující, kteří nastupují do vozidel 
veřejné dopravy přímo z chodníku. 

Mys rozšiřuje chodník a je bezbariérově 
přístupný v celé jeho délce. V případě obtížných 
sklonových poměrů platí požadavek na bezbariérové 
zpřístupnění alespoň na koncích a ve střední části. 

Šířka chodníku pro pohyb lidí by měla být přičtena 
k šířce vyčkávacího prostoru pro cestující. Při malém 
množství chodců a cestujících a zejména ve stísněných 
poměrech je možné oba prostory z části či zcela sloučit. 

Stanicující vozidlo veřejné dopravy zastaví všechna 
ostatní vozidla, která jej nesmějí objíždět, a poté projíždějí 
za ním po kolejích. Osová vzdálenost kolejí by v dopravně 
zatížených ulicích měla být 3,50 m a usnadňovat tak 
průjezd rozměrnějších vozidel po tramvajovém tělese. 

Případná integrační opatření cyklodopravy jsou přerušena, 
vhodné může být naznačení bezpečného průjezdu 
jízdních kol mezi kolejnicemi pomocí piktogramů 
včetně zajištění dobrého povrchu. Cyklistický průjezd 
za zastávkou je v zastavěném území zpravidla nevhodný.
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Zastávkový mys je součástí 
chodníkové plochy, kterou 
rozšiřuje. Nástupní hrana 
vyžaduje přiblížení a zvýšení 
obruby k tramvajové trati. 
Osová vzdálenost kolejí 3,50 m 
umožňuje průjezd rozměrnějších 
vozidel po tramvajovém tělese.

117 Kvalitně provedené 
zastávkové mysy ve vstřícné 
poloze proti sobě
[ Praha 1, Jindřišská ]

118 Neprovedený zastávkový mys 
— bariérový přístup do tramvaje 
[ Praha 1, Karlovy lázně ]

[ pravidlo: zastávkový mys ] [ pravidla: vídeňská zastávka ]

[ příklady: zastávkový mys ]

Vídeňská zastávka umožňuje 
bezbariérový nástup z chodníku 
do vozidel veřejné dopravy přes 
zvýšenou vozovku.

Cyklistická vídeňská zastávka 
(zejména ve stoupání) 
u kontinuálního samostatného 
cyklistického pruhu umožňuje 
bezbariérový nástup přes zvýšený 
cyklistický pás, pro ostatní vozidla 
se chová jako mys.

Vídeňská zastávka  
(zvýšená vozovka)

Vídeňská zastávka je zpravidla určená pro 
tramvaje, případně kombinovaná s provozem 
autobusů, kde cestující nastupují do vozidla veřejné 
dopravy z chodníku přes zvýšenou vozovku. 

Řešení se uplatní zejména v případě, kdy není vhodné, 
aby byl tramvajový pás pojížděný ostatními vozidly pro 
zajištění plynulosti provozu veřejné dopravy a kde zároveň 
z prostorových důvodů není možné zřídit ostrůvek. 

Ostatní vozidla jedou v samostatném jízdním pruhu 
mezi nástupní hranou a pěší plochou, nenajíždějí 
na tramvajový pás. Stanicující vozidlo veřejné dopravy 
zastaví ostatní vozidla, která jej nesmí objíždět 
ani podjíždět. Zastavení vozidel se dá podpořit 
časovým ostrůvkem pomocí světelné signalizace. 
V případě kombinovaného provozu s autobusy je 
nezbytné zohlednit osovou vzdálenost kolejí. 

Zvýšená plocha vozovky musí být svým povrchem 
a charakterem jasně identifikovatelná jako vozovka. 
Optimální je povrch živičný, nikoliv dlážděný, aby lidé 
pak mylně nečekali ve vozovce a neomezovali průjezd 
vozidel. Výjimkou je vídeňská zastávka ve sdíleném 
prostoru, viz Sdílený prostor →[C.1.1/s. 66], kde 
po vozovce projíždí pouze vozidla obsluhy. 

Cyklistická integrační opatření jsou v místě zastávky 
zpravidla přerušena, může být vhodné zachovat 
alespoň vzájemné míjení jízdních kol a osobních 
vozidel. V odůvodněných případech lze realizovat 
cyklistickou vídeňskou zastávku, kdy se tato úprava 
pro jízdní kola chová obdobně jako tradiční vídeňská 
zastávka a pro ostatní vozidla jako zastávkový mys.
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[ pravidla: zátková zastávka ]

[ příklad: zátková zastávka ]

[ příklady: vídeňská zastávka ]

119 Vídeňská zastávka s jasně 
čitelným a odlišitelným 
charakterem vozovky a chodníku
[ Praha 2, Albertov ]

120 Vídeňská zastávka 
s chodníkovým charakterem pásu 
určeného pouze pro obsluhu 
objektů, nikoliv pro průjezd 
[ Praha 7, Letenské náměstí ]

121 Cyklistická vídeňská zastávka
[ Rakousko, Vídeň ]

122 Neprovedená vídeňská 
zastávka — bariérový přístup 
do tramvaje 
[ Praha 7, Čechův most ]

Zátková zastávka výrazně 
zklidňuje ostatní dopravu. Mezi 
vstřícně umístěné zastávky je 
vložená fyzická zábrana v podobě 
dělicího pásu, která brání 
objíždění stanicujícího vozidla.

Zátková zastávka zajišťuje velmi 
komfortní přístupnost i přecházení 
díky možnosti výrazného zkrácení 
odstupů od stanicujících vozidel.

123 Zátková zastávka s dělicím 
ostrůvkem ve středu sdružená pro 
tramvaje a trolejbusy
[ Brno, Klusáčkova ]

Zátková zastávka

Zastávka zátkového typu je obdobou zastávkového mysu 
pro tramvaj nebo zastávky v jízdním pruhu pro autobus. 
Pro oba směry jsou zastávky umístěny vstřícně, uprostřed 
se nachází fyzická zábrana (např. dělící pás) proti objíždění 
stanicujících vozidel veřejné dopravy ostatními vozidly. 

Zvyšuje komfort a bezpečí pro cestující, pěší vazby se 
zpravidla nachází na obou stranách zastávek bezprostředně 
před nebo za stanicujícím vozidlem díky možnosti 
výrazného zkrácení odstupů od stanicujících vozidel. 

Tento typ zastávky se dá využít jako jedno z opatření 
zklidňujících dopravu v ulici. Zároveň není příliš 
vhodný na výrazně dopravně zatížených ulicích.
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Zastávka v jízdním pruhu

Cestující nastupují do vozidel veřejné dopravy přímo 
z chodníku, řešení je obdobou zastávkového mysu, 
avšak nástupní hrana zastávky je půdorysně zpravidla 
ve shodné linii jako navazující obruba chodníku. 

Stanicující autobus veřejné dopravy zastaví všechna 
ostatní vozidla v daném jízdním pruhu. V případě 
dvoupruhové obousměrné komunikace musí být zcela 
zřejmé, zda je možné stanicující autobus objíždět či nikoliv. 
V případě více souběžných jízdních pruhů je možné jej 
objet přilehlým jízdním pruhem. Umístění příčné pěší 
vazby nesmí ohrozit přecházející chodce, především 
s ohledem na jejich viditelnost přes stanicující vozidlo 
ostatními řidiči. Umožňuje blízké komfortní návaznosti. 

Cyklistická integrační opatření jsou v místě zastávky 
přerušena, avšak šířkové poměry by v souladu 
s požadavky jejich skladebnosti měly být zachovány.

Autobusová zastávka v jízdním 
pruhu je z hlediska veřejného 
prostoru příznivější a komfortnější 
řešení, žádoucí je minimalizovat 
vodorovné dopravní značení.

Na ulici s podélným stáním 
automobilů je zastávkový mys 
pro autobus nejúspornější 
řešení z hlediska dopravy v klidu 
i nejpřívětivější z hlediska 
cestujících, autobusového provozu 
i kvality veřejného prostoru.

124 Neprovedená zastávka 
v jízdním pruhu — zbytečně 
stísněný vyčkávací prostor 
a nákladnější řešení stezky 
[ Praha 6, Roztocká ]

[ pravidla: zastávka v jízdním pruhu ]

Zastávkový záliv

Cestující nastupují do autobusů přímo z chodníku 
a stanicující autobus nijak neomezuje ostatní vozidla. 
Řešení je však výrazně prostorové náročné a zpravidla 
realizovatelné pouze na úkor plochy, která by jinak byla 
určena pro chodník nebo nedopravní aktivity, což je 
v místě zastávky a čekání cestujících problematické. 

Umístění příčné pěší vazby nesmí ohrozit 
přecházející chodce, především s ohledem na jejich 
viditelnost přes stanicující vozidlo ostatními řidiči; 
s ohledem na délku přecházení je vhodné umístění 
mimo nájezdový a výjezdový klín, čímž dochází 
k nekomfortnímu prodlužování pěších vazeb. 

Cyklistická integrační opatření probíhají kontinuálně 
podél zálivu, přerušena by v tomto úseku měla 
být pouze v odůvodněných případech (jestliže je 
z důvodu vysoké intenzity provozu alespoň částečný 
záliv opravdu nezbytný a zároveň nezbývá dostatek 
prostoru pro chodník a vyčkávací prostor zastávky).

[ příklad: zastávka v jízdním pruhu ]
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[ pravidla: zastávkový záliv ]

[ příklad: zastávkový záliv ]

Autobusová zastávka v zálivu 
není příliš vhodné řešení, chodník 
je zúžen v místě průchodu 
a současně čekání či pohybu 
cestujících. Nepřímá trajektorie 
jízdy snižuje komfort i pro 
cestující.

Pro kvalitní přistavení autobusu 
do zastávky v zálivu je nutné 
zajistit dlouhý nájezdový klín. Při 
jeho nedostatečných parametrech 
pak zastavují autobusy daleko 
od nástupní hrany, protože při 
příjezdu hrozí poškození autobusu 
o nástupní hranu.

125 Autobusová zastávka v zálivu 
zužuje chodník a nenabízí 
dostatečný čekací prostor
[ Lázně Bohdaneč, náměstí ]

C.2.5 Cyklistická opatření

Cyklistická opatření zvyšují 
bezpečnost užívání jízdního kola 
na veřejných prostranstvích.

Používání jízdního kola v Praze stále častěji slouží 
k dopravě, nejen k rekreaci. Cyklistický pohyb hraje 
sice doplňkovou, ale přesto nezanedbatelnou roli.

V současné době zaváděná opatření mají za cíl zlepšit 
podmínky pro jízdu na kole po městě plošně v celém 
území, nikoliv jen ve vybraných trasách. Podstatou 
přístupu je „rozjezdit na kole“ část populace alespoň 
částečným zlepšením podmínek v dohledném časovém 
horizontu, formou levnějších a rychlejších úprav. 

Základem přístupu je, že cyklista je řidič a jízdní kolo 
bezmotorové vozidlo. Jízdní kola se standardně pohybují 
ve vozovce, nikoliv na chodníku, cyklisté sdílejí prostor 
s ostatními řidiči. Zaváděná opatření kladou důraz 
na zvýšení bezpečnosti provozu ve vozovce a ochranu 
chodců před jízdními koly i ostatními vozidly.

Podpora multimodálního dopravního chování 
v Praze, rozšíření nabídky různých zejména udržitelných 
způsobů pohybu a usnadnění jejich kombinování 
vede ke zvyšování kvality života a veřejného prostoru. 
Rada hl. m. Prahy přijala v roce 2010 koncepci,[C.2_07] 
která má za cíl zvýšit podíl cest vykonaných 
na jízdním kole ze současných 0,5% v zimě až 2 % 
v létě do roku 2020 na cca 3 % v zimě a 7 % v létě. 

[C.2_07]  ↗ Rada hl. m. Prahy. Koncepce rozvoje cyklistické 
dopravy a rekreační cyklistiky v hl.m. Praze do roku 
2020. 35. jednání Rady hl. m. Prahy 26. října 2010

Pokud se podaří, aby na jízdním kole jezdilo více 
lidí, může být opodstatněné budovat další nákladnější 
a prostorově náročnější infrastrukturu přívětivější pro 
větší část populace. Současně platí, že stejná opatření se 
v průběhu času stávají bezpečnější a akceptovatelnější 
pro více lidí, protože si všichni na cyklistický 
provoz a konkrétní úpravy postupně zvykají.

Na většině území převažuje především sdílení 
prostoru s ostatními vozidly, případně s chodci, protože 
zpravidla není dostatek prostoru pro samostatnou 
cyklistickou infrastrukturu nebo její realizace 
s ohledem na charakter prostoru není vhodná.

Při nižších rychlostech a intenzitě pohybu je 
společné sdílení prostoru snadnější a vhodnější. Naopak 
s rostoucími rychlostmi a intenzitami pohybu stoupá 
požadavek na oddělování jednotlivých uživatelských 
skupin a vymezení samostatných částí prostoru 
určených přednostně právě pro ně. K tomu slouží 
zejména integrační opatření cyklodopravy, která 
vhodně podkreslují doporučený průjezd na kole.

V klidovém území je zpravidla vhodné umožnit 
průjezd jízdních kol všemi směry, a to bez zvláštních 
opatření nebo doplňkově pomocí integračních opatření.

Podrobněji viz metodické a osvětové materiály.[C.2_08]

[C.2_08]  ↗ CACH, Tomáš. Metodická pomůcka pro 
vyznačování pohybu cyklistů v HDP. 05/2009 + rozšířená 
pracovní verze 07/2010 a ↗ CACH, Tomáš a kol. Praha 
cyklistická: brožura a výstava. 2009 + 2010
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Při vytváření cyklistických 
opatření pro jízdu souběžně 
s ostatními vozidly je nezbytné 
zajistit alespoň minimální 
návrhové parametry. Pokud to 
není možné, je vhodnější danou 
úpravu nerealizovat a ponechat 
společný provoz.

Je vhodné nabízet duální možnost 
průjezdu na kole zejména mimo 
souvislou zástavbu. Jde o možnost 
volby mezi sdílením prostoru 
s vozidly (pro rychlejší průjezd) 
nebo s chodci (pro pomalejší 
průjezd).

Cyklistický provoz (obdobně jako 
ostatní dopravní infrastruktura) 
nesmí ohrožovat chodce 
a cyklistická opatření by neměla 
příliš omezovat pěší pohyb ani 
prostupnost území.

Integrační opatření vhodně 
podkreslují doporučený průjezd 
jízdních kol tam, kde by se 
zpravidla běžně bez zvláštních 
úprav odehrával. Zajišťují 
však odpovídající prostorové 
podmínky a napomáhají lepšímu 
vzájemnému soužití.

Cyklopruh mezi parkováním 
a chodníkem je prostorově 
náročnější než cyklopruh 
ve vozovce kvůli potřebným 
bezpečnostním odstupům, 
v základní velikosti neumožňuje 
vzájemné předjíždění jízdních kol. 
problematický je dále v oblasti 
křižovatek s ohledem na pěší 
vazby a rozhledové poměry.

Při návrhu veřejného prostranství 
nabízíme lidem možnost volby 
průjezdu na kole a logickou 
prostupnost území. Cyklisty není 
žádoucí vodit proti přirozenosti 
a směru jejich pohybu.

Provoz částečně oddělený
Kombinace odděleného 
a společného pohybu ve vztahu 
k různým skupinám uživatelů. 

Provoz společný 
Jízdní kola nemají vymezen svůj 
vlastní prostor, plně ho sdílejí 
s ostatními. 

Provoz oddělený 
Jízdní kola se pohybují ve své 
vlastní, samostatně vymezené 
části prostoru.

Provoz společný přerozdělený
Jízdní kola sdílejí prostor 
s ostatními, ale jejich pohyb je 
částečně usměrněn.

[ pravidla ] [ pravidla: provoz jízdních kol ]
Pohyb jízdních kol ve vztahu k motorové a ostatní bezmotorové dopravě.

Uspořádání
Části veřejných prostranství
Cyklistická opatření

C 
2 
5



103

Přehled opatření pro zohlednění cyklistického provozu 
představuje základní možnosti opatření, dopravního 
značení a režimů, které usnadňují sdílení veřejného 
prostoru pro jízdní kola a všechny ostatní uživatele. 

Musí být vhodně používány zejména s ohledem 
na charakter veřejných prostranství a v souladu 
s celkovým provozním uspořádáním.

[ Přehled opatření  
pro zohlednění cyklistického provozu ]

[ Integrační opatření ]
Úpravy napomáhající sdílení prostoru s ostatními vozidly

Piktogramový koridor
naznačuje doporučenou stopu 
průjezdu na kole (cyklistům 
i ostatním) a zajišťuje vhodné 
přerozdělení společného provozu.

Při pravé straně jízdního pruhu 
umožňuje vzájemné míjení 
jízdních kol a min. osobních 
vozidel (rozměrnější vozidla jej 
pojíždějí), zpravidla na zatížených 
ulicích. 

Ve středu jízdního pruhu 
naznačuje nejvhodnější jízdu 
za sebou se všemi ostatními 
vozidly, např. ve zúžených místech 
při jízdě po tramvajovém pásu. 

Dále slouží pro naznačení 
křižovatkových průjezdů 
a přeřazení, např. pro 
cyklotrase nebo pro naznačení 
pohybu ve zklidněných 
cykloobousměrkách. 

Ve zmenšené podobě bez 
směrového znaku napomáhá  
sdílení prostoru a orientaci 
ve zklidněných oblastech. 

Vyznačen  pouze vodorovným 
značením ve standardní (V 20) 
nebo zmenšené (V 15) velikosti.

126 Piktogramový koridor pro 
cyklisty (V 20)
127 [ Praha 10, Vršovická ]
128 [ Praha 1, Křižovnické náměstí ]
129 [ Praha 7, Dukelských hrdinů ]

Cyklopruh
je samostatný cyklistický jízdní 
pruh ve vozovce, slouží k oddělení 
provozu jízdních kol a ostatních 
vozidel, zejména na dopravně 
zatížených ulicích. Vyznačuje se 
vodorovným i svislým dopravním 
značením (V 2b+V 14+IP 20).

130 Vyhrazený jízdní pruh (IP 20)
131 [ Praha 10, V Olšinách ]

Ochranný cyklopruh  
(víceúčelový pruh)
je cyklistický pruh ve vozovce, 
který zajišťuje vzájemné míjení 
min. jízdních kol a osobních 
vozidel a může být pojížděný 
rozměrnějšími vozidly. 
V současnosti v Česku není 
legislativně řešen, obdobného 
účinku lze zatím docílit 
vyznačením piktogramového 
koridoru pro cyklisty (V 20) při 
prostorovém zajištění vzájemného 
míjení jízdních kol a osobních 
vozidel.

132 [ Rakousko, Vídeň ]
133 [ Nizozemí, Nijmegen ]
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Bus + cyklopruh
je samostatný jízdní pruh 
ve vozovce společný pro jízdní 
kola a další vybraná vozidla 
veřejné dopravy (zpravidla 
autobusy, popř. taxi či tramvaje), 
oddělený od provozu ostatních 
vozidel. Používá se zejména 
na dopravně zatížených ulicích 
a je vyznačen vodorovným 
i svislým dopravním značením 
(V 2b+V 15+IP 20).

134 Vyhrazený jízdní pruh (IP 20)
135 [ Praha 10, Vršovická ]

Prostor pro cyklisty
je prostor před stopčarou 
na světelně řízené křižovatce. 
Cyklista čeká na zelenou zcela 
vpředu a rozjíždí se do křižovatky 
první. Standardně se prostory 
umísťují pro všechny směry 
jízdy a jsou vyznačeny pouze 
vodorovným dopravním značením 
(V 19).

136 [ Praha 2, Palackého náměstí ]
137 [ Praha 10, Vršovická ]

Nepřímé levé odbočení
je doporučený způsob odbočení 
vlevo realizovaný nadvakrát („tah 
koněm“) na frekventovaných 
a vícepruhových komunikacích. 
Jde o bezpečnější, ale pomalejší 
způsob vhodnější především 
pro pomaleji jedoucí cyklisty, 
kteří zůstávají stále napravo 
od projíždějících vozidel. Lze 
jej zajistit mnoha způsoby 
formou stavebních i dopravně–
organizačních úprav a označit 
svislým dopravním značením (IS 
10e).

138 Návěst doporučeného 
způsobu odbočení cyklistů vlevo 
(IS 10e)
139 [ Praha 10, Vršovická ]

Povolený směr jízdy cyklistů
umožňuje odlišný způsob 
průjezdu jízdních kol 
oproti ostatním vozidlům 
v rámci řadicích pruhů nebo 
v křižovatkách. V jízdě na kole 
lze pokračovat tam, kam ostatní 
vozidla nesmějí, nebo pro zlepšení 
vzájemného soužití ve společném 
provozu. Označuje se pomocí 
svislého dopravního značení 
(E 12c), lze vyznačit i vodorovným 
značením.

140 Řadicí pruhy (IP 19) a povolený 
směr jízdy cyklistů (E 12c)
141 Přikázaný směr jízdy vpravo 
(C 2b) a povolený směr jízdy 
cyklistů (E 12c)
142 [ Praha 2, Rumunská ]

Cykloobousměrky
umožňují obousměrný 
provoz jízdních kol v ulicích 
s jednosměrným průjezdem 
ostatních vozidel. Zajišťují 
vyrovnanou dopravní obslužnost 
území při zachování zábrany pro 
nežádoucí průjezdnou motorovou 
dopravu bez negativních dopadů 
na cyklodopravu. Na zklidněných 
ulicích je zpravidla vhodné pouze 
označení svislým dopravním 
značením a popř. doplňkově 
pomocí piktogramových koridorů, 
v kontaktu s intenzivnější 
automobilovou dopravou je 
potřebné řešení se samostatným 
cyklistickým pruhem či pásem; 
protisměrný provoz může být také 
společný s veřejnou dopravou; 
označuje se dodatkovými 
tabulkami E 12a a E 12b nebo E 13 
pod B 2 a IP 4.

143 Jednosměrný provoz (IP 4b) 
a jízda cyklistů v protisměru (E 
12a)
144 Zákaz vjezdu všech vozidel 
(B 2) a vjezd cyklistů v protisměru 
povolen (E 12b)
145 [ Praha 6, Pelleova ]
146 [ Praha 8, Křižíkova ]
147 [ Praha 5, Lidická ]

[ Zklidněné oblasti a prostupnost území ]
Dílčí opatření zohledňující cyklodopravu
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Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel
je opatření umožňující volný 
průjezd jízdních kol a zamezující 
průjezdu všech motorových 
vozidel v daném místě a směru. 
Může sloužit pro zajištění 
cyklistického průjezdu hrdlem 
zamezujícím průjezdu motorové 
dopravy, po samostatné cestě 
nebo účelové komunikaci apod.

148 Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel (B 11)
149 [ Praha 12, Komořany ]
150 [ Praha 1, Kozí ]
151 [ Praha 8, Na Žertvách ]

Zóna 30
je tvořena ulicemi s maximálním 
omezením rychlosti do 30 km/h 
(v oblasti označené svislým 
dopravním značením IP 25a): 
z hlediska jízdy na kole je žádoucí 
zachovat společný provoz 
s ostatními vozidly, zajištění 
volné prostupnosti pomocí 
cykloobousměrek a přes hrdla 
zamezující průjezdu ostatních 
vozidel.

152 Zóna 30 (IP 25a)
153 [ Praha 8, Křižíkova ]

Obytná zóna
je sdílený prostor s motorovou 
dopravou s omezením rychlosti 
do 20 km/h s preferencí 
bezmotorového pohybu 
a nedopravních aktivit  (v oblasti 
označené svislým dopravním 
značením IP 26a).  Z hlediska 
jízdy na kole bývá oproti ostatním 
vozidlům potřebné zajištění 
volnější prostupnosti.

154 Obytná zóna (IP 26a)
155 [ Praha 1, náměstí Republiky ]

Pěší zóna 
je prostor pro pěší pohyb 
a nedopravní aktivity, standardně 
je vhodné legalizovat možnou 
jízdu na kole pomocí symbolu 
jízdního kola na dopravním 
značení (IP 27a); ostatní 
vozidla mohou vjíždět v případě 
stanovené výjimky rychlostí do 20 
km/h.

156 Pěší zóna (IP 27a)
157 [ Praha 1, Václavské náměstí ]

Stezka pro chodce s povoleným 
vjezdem jízdních kol 
je liniová obdoba pěší zóny 
s povoleným vjezdem jízdních kol.

158 Stezka pro chodce (C 7a) 
s dodatkovou tabulkou (E 12)
159 [ Praha 2, Rašínovo nábřeží ]

 Uspořádání
Části veřejných prostranství

Cyklistická opatření

C 
2 
5



106

Stezky
umožňují průjezd vedle vozovky 
(přidruženým prostorem) nebo 
po samostatné komunikaci. 
Provoz je společný s chodci 
nebo oddělený, případně 
samostatný. Zřizování stezek je 
vhodné zpravidla mimo souvisle 
zastavěné území, nejčastěji 
dochází ke sdílení prostoru 
spolu s ostatním bezmotorovým 
pohybem (pěší, brusle apod.). 
Stezky se označují svislým 
dopravním značením (C 9 / C 10 / 
C 8 / C 7+E 13).

160 Stezka pro chodce a cyklisty 
(C 9a)
161 Stezka pro chodce a cyklisty 
(C 10a)
162 [ Praha 12, Modřany ]
163 [ Praha 4, Podolské nábřeží ]
164 [ Praha 2, Roztocká ]

Překonávání vjezdů na místa ležící 
mimo pozemní komunikaci
musí zachovat stavební 
i psychologickou kontinuitu 
stezky či pásu, včetně možného 
zvýraznění odlišným materiálem, 
barevností či piktogramy. 
Preferovaný je tak nepřerušený 
bezmotorový pohyb na veřejných 
prostranstvích oproti příčné 
vazbě. 

165 [ Praha 4, Podolské nábřeží ]
166 [ Praha 6, Podbabská ]

Přejezd pro cyklisty
umožňuje jednosměrný nebo 
obousměrný průjezd jízdních 
kol přes vozovku. Může být 
samostatný nebo přimknutý 
k přechodu pro chodce. 
S výjimkou SSZ řízeného přejezdu 
musí dávat cyklista přednost 
ostatním vozidlům. Bývá vyznačen 
vodorovným a svislým dopravním 
značením (IP 7 / V 8a nebo V 8b). 

167 Přejezd pro cyklisty (IP 7)
168 [ Praha 7, nábřeží Kapitána 
Jaroše ]

Místo pro překonání komunikace
je společným prostorem pro 
pohyb pěšky a na kole v příčné 
vazbě přes vozovku s preferencí 
průjezdu vozidel na komunikaci. 
Lze ho používat i samostatně 
(např. pro chodce jako místo 
pro přecházení), v Česku zatím 
není ustanoveno přesné použití 
dopravního značení.

169 [ Německo, Hamburk ]
170 [ Ústí nad Labem, Přístavní ]

Sdružený přechod pro chodce 
a přejezd pro cyklisty
je společným prostorem pro 
pohyb pěšky a na kole v příčné 
vazbě přes vozovku s preferencí 
tohoto bezmotorového pohybu 
před vozidly na komunikaci. 
Toto opatření zatím v Česku není 
legislativně jasně definované, ale 
v některých případech s ním lze 
minimálně prostorově a stavebně 
počítat v rámci připravenosti. 
Běžný přechod pro chodce 
umožňuje pouze chůzi a vedení 
kola, nikoliv jízdu na kole. 

171 [ Pardubice, Jahnova ]
172 [ Pardubice, Rokycanova ]

[ Segregační opatření ]
Opatření fyzicky oddělené od automobilového provozu

Uspořádání
Části veřejných prostranství
Cyklistická opatření

C 
2 
5



107

Parkování vozidel na veřejných 
prostranstvích musí vhodně 
doplňovat a podporovat jiné, 
zejména pobytové aktivity.

Nezbytným předpokladem fungujících 
veřejných prostranství je ucelená 
parkovací politika města.

Parkování slouží pro zajištění dopravní obsluhy území. 
Zejména v tradiční zástavbě se většina návštěvnického 
i rezidenčního (vázaného) stání motorových vozidel 
nachází přímo na veřejných prostranstvích. U nových 
staveb a souborů by se podstatná část parkovacích stání 
měla dostávat na soukromé pozemky, zpravidla do garáží. 

Stání vozidel musí umožňovat volnou prostupnost 
veřejných prostranství bez vytváření souvislých 
bariér. Z hlediska kvality prostoru je zpravidla 
vhodnější podélné stání, nejlépe formou samostatných 
parkovacích míst v rámci pásu se stromořadím. 

Parkování jízdních kol je na veřejných 
prostranstvích zpravidla pouze krátkodobé až 
střednědobé, optimálně zajištěné pomocí stojanů 
nebo obdobně fungujícího mobiliáře.

Cyklotrasy
V území lze pro usnadnění 
orientace vyznačit doporučené 
trasy pro průjezd na jízdním 
kole pomocí směrového značení, 
ve městě zpravidla formou 
„žlutého“ svislého dopravního 
značení (IS 19+IS 20+IS 21). Tato 
úprava neurčuje dopravní režim.

173 [ Praha, Zlíchov ]
174 [ Praha, Ruzyně ]
175 [ Praha, Horní Měcholupy ]
176 [ Praha, Dolní Počernice ]

C.2.6 Parkování

Stání v ulici
Hlavním problémem zpravidla bývá zvýšená poptávka 
po odstavení osobních vozidel přímo v ulici, která 
za současného stavu převyšuje možnou nabídku. 
Parkovací stání se přitom často zřizují až na hranici 
fyzických možností prostoru, za snesitelnou mezí 
z hlediska komfortu a bezpečnosti zejména pěšího 
pohybu a na úkor veškerých pobytových aktivit.

Zkušenosti z Prahy i jiných měst dokládají, že 
neustálé navyšování počtu parkovacích stání nepřináší 
očekávané zlepšení. Zvýšení nabídky způsobuje i zvětšení 
poptávky, protože se víc řidičů rozhodne na daném místě 
automobil odstavit. Přesycení prostoru parkujícími vozidly 
znemožňuje ostatní zejména pobytové funkce v ulici. 

Nově zřizovaná parkovací stání není 
zpravidla vhodné vytvářet na úkor stávajících 
vzrostlých či hodnotných stromů. 

Parkovací politika —  
cena veřejného prostoru
Nezbytným předpokladem pro zdravé fungování 
veřejného prostoru je parkovací politika hl. m. Prahy 
pro celé území města, která zajistí dlouhodobě vyvážený 
a jednotný přístup k řešení dopravy v klidu. Parkovací 
politika by měla být součástí plánu udržitelné mobility. 
Veřejný prostor je cenný, parkování v něm přitom 
za současné situace probíhá zpravidla buď zcela zdarma, 
nebo za relativně nízký poplatek (pro rezidenty). 

Cílem parkovací politiky je pozitivním způsobem 
ovlivňovat chování obyvatel a návštěvníků a tím snižovat 
poptávku po parkovacích kapacitách. Nástrojem je 
časové omezení délky stání, zpoplatnění parkování 

[ Cyklotrasy ]
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(pro návštěvníky i rezidenty), sdílení parkovacího 
stání (různými subjekty během dne a noci), sdílení 
vozidel (car sharing), podpora veřejné dopravy, 
cyklodopravy a pěšího pohybu (cesta není vykonaná 
automobilem), podpora kombinované dopravy (P+R 
umožní přesunutí poptávky pro dojíždějící) a další. 
Parkovací kapacity v centru města lze zvyšovat až 
po vyčerpání předchozích nástrojů, navíc by měly být 
přednostně umísťované mimo veřejná prostranství.

Užití legislativních podmínek a ekonomických 
nástrojů by mělo lépe zohlednit cenu veřejného 
prostoru, a to i v kontextu ceny soukromého prostoru. 
Veřejné prostranství nemá sloužit pouze pro parkování. 
Podstatou správného přístupu je hledání vyváženého 
zastoupení možností parkování a ostatních, zejména 
pobytových a pěších aktivit na veřejném prostranství.

Sdílení vozidel  
(car sharing)
Pro domácnosti i firmy, které nepotřebují auto každý 
den, zejména v hustě osídlených částech města, může 
jeden sdílený vůz (car sharing) nahradit několik 
soukromých vozidel. Již při zapojení řádově stovek 
uživatelů dochází k samovolnému „vyparkování“ 
několik kilometrů dlouhé řady odstavených vozidel. 
Tento prostor lze využít pro pobytové aktivity 
a celkové zkvalitnění veřejného prostranství. V ulici 
je vhodné pro tato vozidla zřizovat vyhrazená stání. 

Kombinovaná doprava
Je vhodné podporovat kombinování veřejné hromadné 
a individuální dopravy. Pro odstavení automobilů se 
užívá označení P+R („park & ride“), které je vhodné 
zřizovat především na okraji Prahy a ve Středočeském 
kraji v návaznosti na kapacitní veřejnou dopravu 
(příměstská železnice, metro, tramvaj). Kapacitní stání 
je vhodné zajistit mimo veřejný prostor, optimálně 
v rámci hlídaných garáží nebo parkovacího objektu.

Pro odstavení jízdních kol se užívá označení B+R 
(„bike & ride“), které je vhodné zřizovat nejen na okraji 
města a v regionu, ale i v rámci centrální části města. 
Pro jízdní kola je vhodné nabídnout volně přístupné 
parkování v kombinaci s hlídaným stáním. Docházková 
přestupní vzdálenost by měla být co nejkratší tak, 
aby byla podpořena volba kombinování dopravy, 
od odstaveného jízdního kola by k veřejné dopravě 
nemělo být dále než od zaparkovaného automobilu.

Pro krátké zastavení s výstupem nebo nástupem 
spolucestujících se používá parkování K+R 
(„kiss & ride“) a je vhodné jej umísťovat v rámci 
uličního profilu co nejblíže k přístupu ke stanicím 
a zastávkám veřejné dopravy. Nejvhodnější bývá 
podélné stání v samostatném parkovacím pásu.

Zásobování
Na veřejných prostranstvích je třeba zřizovat místa 
pro krátkodobá zastavení pro zásobování (vykládku 
a nakládku) tak, aby byla zajištěna dopravní obsluha 
území (zejména pro obchody, služby, výrobu, ale 
i pro potřeby rezidentů) a zároveň aby nedocházelo 
k nelegálnímu stání na chodnících. Vymezená parkovací 

místa mohou být zřízena v rámci parkovacího pásu nebo 
jasně přímo v rámci chodníkové plochy při zachování 
dostatečně komfortních podmínek pro pěší pohyb 
a vyvážených proporcí veřejného prostoru. Místo pro 
zásobování může být časově omezeno, zejména v případě 
sdíleného prostoru nebo stání na chodníku. V pěších 
zónách je vhodné umožnit zásobování ve vymezený 
čas (zpravidla v ranních hodinách). V obytných 
zónách je naopak citlivé vyznačení míst vhodné. 

Parkoviště
Zřizování samostatných, zejména velkokapacitních 
monofunkčních ploch parkovišť ve veřejném prostoru by 
mělo být až poslední možností, jak zajistit požadovaná 
parkovací místa. Vhodnější je umísťování jednotlivých 
stání rovnoměrně v rámci uličních profilů nebo mimo 
veřejný prostor, zejména do podzemních garáží. 

Plochy pro parkování je vhodné kombinovat s možností 
jiných aktivit, které se mohou proměňovat v čase 
(například tržiště, kulturní a společenské akce apod.). 
Dopravněinženýrský vzhled a dopravní značení by měly 
být potlačeny ve prospěch esteticky kultivovanějšího 
řešení, s městotvorným nebo přírodě blízkým 
charakterem v závislosti na lokalitě a způsobu využití, 
viz například →[s19 Parkování/s. 112]. Z hlediska 
mikroklimatu je vhodné zajistit přiměřené členění ploch 
a zastoupení zeleně (zejména stromů) tak, aby nedocházelo 
k nežádoucímu přehřívání ploch a byl zajištěn pozvolný 
odtok dešťové vody, resp. její vsakování přímo na místě.
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Je vhodné prostřídání parkujících 
automobilů se stromy nebo 
městským mobiliářem, 
přerušování vysazenými přechody 
nebo rozšířením chodníku pro 
předzahrádku kavárny.

Parkování pro hendikepované 
osoby je výhodné zvýšit až 
do úrovně chodníku: 
je výrazně odlišeno od ostatních 
stání a zajišťuje bezbariérový 
přístup k vozidlu.

U dopravně zatížených ulic je 
vhodné zajistit bezpečnostní 
odstup nebo zvětšit velikost 
parkovacího stání pro vozíčkáře, 
vždy musí zůstat zachována 
průchozí šířka chodníku.

Zejména na významných ulicích 
je vhodné umísťovat krátkodobá 
časově omezená stání pro 
zásobování, které je možné řešit 
v rámci chodníkové plochy.

2 m x 6 m
základní rozměr pro podélné 
parkování
Základní způsob odstavení 
vozidel ve městě, použitelný 
na všech typech ulic, v souvislém 
pásu zpravidla ve vozovce nebo 
formou jednotlivých parkovacích 
míst, kde je vhodné začlenění 
do stromořadí.

5 m x 2,5 m 
délka 4,5 + 0,5 m nad chodník
základní rozměr pro kolmé stání
Je vhodné pouze v místech 
s nízkou intenzitou provozu. Pro 
přerušení souvislého pásu vozidel 
a usnadnění pohybu chodců, je 
vhodné prokládání vysazenou 
chodníkovou plochou nebo 
začlenění do stromořadí. 

Pro šikmé stání platí stejná 
pravidla jako pro kolmé, hloubka 
se liší v závislosti na úhlu stání 
vůči jízdnímu pruhu.

Aby nedocházelo k zužování 
chodníku přesahem vozidla, je 
třeba délku stání zkrátit o 0,5 m 
ve prospěch rozšíření chodníku 
tak, aby se parkující vozidlo 
kolem zastavilo o hranu chodníku 
ve správném místě.

109

Parkování ve vozovce 
(nevyznačené nebo vyznačené 
pouze dopravním značením) je 
u nových a rekonstruovaných ulic 
zpravidla méně vhodné.

Pás pro parkování je zpravidla 
vhodné odlišit jiným materiálem 
i barevností, například dlažbou 
vedle živičného povrchu vozovky.
→[D.1.1.2 Pojížděné povrchy/s. 137]

Pokud to situace umožňuje je 
vhodnější vymezit jednotlivá 
parkovací místa mezi stromy, 
zálivy v pochozí části chodníku 
apod. 

[ pravidla: parkování automobilů ]
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Místa pro parkování vozidel 
hendikepovaných osob a jízdních 
kol by měla být blíže cíli cesty 
než ostatní a být bezbariérově 
přístupná.

Plochy pro parkování je 
vhodné kombinovat s možností 
jiných aktivit, které se mohou 
proměňovat v čase.

Rovnoměrné rozmístění stromů 
pomáhá snižovat přehřívání 
zpevněných ploch.

Nezpevněné a vegetační 
plochy umožňují vsakování 
a pozvolnější odtok dešťové 
vody bez negativních dopadů 
na infrastrukturu.

Stojany na kola je vhodné umístit 
místo parkovacího stání pro 
automobil, v linii stromořadí nebo 
v pásu společně s dalšími prvky 
nadzemní infrastruktury. Nesmí 
být umístěné tak, aby vytvářely 
bariéru pohybu.

B+R (bike & ride)
je specifickým případem 
parkování v návaznosti 
na veřejnou, zejména kapacitní 
kolejovou dopravu. Vhodná je 
zde kombinace volně přístupných 
stojanů ve VP a uzavřeného 
krytého prostoru s hlídaným 
stáním.

1 x 2m
Okolo stojanu na kola je 
nutné počítat s prostorem pro 
manipulaci a umístění jízdního 
kola. 
→[D.5.2 Stojany na kola/s. 212]

Stojany na kola se umísťují 
zejména v blízkosti významných 
cílů, například u staveb občanské 
vybavenosti. Dále by měly být 
rovnoměrně rozmístěné zejména 
v ulicích kompaktní zástavby.

[ pravidla: parkování jízdních kol ] [ pravidla: parkoviště ] [ příklady ]

177 Vhodným způsobem řešené parkovací zálivy se stromořadím
[ Praha 6, Bubeneč ]

178 Nevhodná úprava šikmého 
stání formou dopravního značení 
na chodníku, kde parkující vozidla 
zužují průchozí profil
[ Praha 9, Lovosická ]

179 Nevhodná úprava šikmého 
stání stavebním provedením 
na chodníku, kde parkující vozidla 
zužují průchozí profil
[ Praha 6, Bubeneč ]
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[ schémata ]

180 Mobiliář umístěný 
do parkovacího pásu v rezidenční 
čtvrti
[ Dánsko, Kodaň ]

181 Vyhrazená stání pro car 
sharing na veřejném prostranství 
s nabídkou různých typů vozidel
[ Rakousko, Vídeň ]

182 Parkování jízdních kol 
ve vozovce v rámci parkovacího 
pásu. 
[ Rakousko, Vídeň ]

183 Stojany na kola podélně 
ke směru chůze na užším 
chodníku slouží současně jako 
antiparkovací zábrana pro auta
[ Španělsko, Madrid ]

184 Vhodné členění parkoviště pomocí vzrostlých stromů
[ Německo, Berlín ]

185 Stání pro zásobování 
umístěné do parkovacího zálivu 
a omezené časovým režimem
[ Rakousko, Vídeň ]

V případě komunikace zaslepené pro automobilový provoz je 
nevhodné pouze mechanicky vložit vozovkové obratiště pro vozidla 
bez řešení celkové kompozice prostoru a přirozeného bezmotorového 
pohybu: tento přístup celý prostor degraduje.

V případě řešení zdánlivého detailu jako zaslepení komunikace 
pro automobilový provoz je žádoucí řešit prostor jako součást 
architektonické kompozice celku tak, aby umožňoval volný komfortní 
pohyb pěšky a průjezd na kole, působil příjemným pobytovým, nikoliv 
utilitárním dojmem apod.

s18 Obratiště
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V případě řešení parkoviště a jeho napojení je nežádoucí postupovat 
pouze mechanicky podle dílčích předpisů: výsledkem je prostor, 
kterému zbytečně dominuje automobilová doprava a který selhává 
z hlediska komfortu a často i bezpečnosti pro ostatní uživatele.

I při návrhu plochy pro parkování je žádoucí řešit prostor jako 
celek nejen z pohledu (zejména automobilové) dopravy tak, aby byl 
výsledkem funkční a komfortní prostor pro všechny, případně může 
v rámci časové proměnlivosti sloužit i jiným aktivitám.

Vhodné řešení kolmého stání fyzicky i vizuálně rozšiřuje chodník, 
umožňuje příčnou prostupnost a zmenšuje plochu vozovky.

Nevhodně řešené kolmé stání zužuje chodník, vytváří bariéru v pohybu 
a narušuje proporce veřejného prostoru rozšířením plochy vozovky.

s19 Parkování

s20 Kolmé stání

[ schémata ]

C.2.7 Hřiště

Dětská hřiště nahrazují přirozenou 
zkušenost se světem. Herní prostředí by 
mělo umožnit setkání dítěte s prožitky 
reálného světa včetně přiměřeného 
rizika, které vede k ponaučení.

Veřejná hřiště a zařízení pro volnočasové aktivity 
poskytují alternativu k soukromým sportovním zařízením, 
sportovním areálům uvnitř škol a hřišť ve školkách. 
Představují určitý benefit, který město poskytuje 
svým obyvatelům. Město je díky neformálním hřištím 
atraktivnějším místem pro život. Hřiště prodlužují 
délku pobytu na veřejných prostranstvích a jsou velmi 
dobrým nástrojem pro řešení sociálních problémů, 
od výchovy malých dětí a mládeže po vytváření 
komunitního života a příjemného sousedského 
prostředí. Hřiště pro volnočasové aktivity by měly být 
z důvodu své specifičnosti a těsné vazby na okolní 
prostranství vždy navrhovány individuálně.

Dětská hřiště jsou jednou z nejčastějších realizací 
pobytových úprav veřejných prostranství, do kterých 
je investováno také nejvíce veřejných prostředků. 

Při tvorbě nového dětského hřiště se v současnosti 
velmi často hledí na kritéria, jako jsou nízké náklady 
na údržbu, nezničitelnost, odolnost proti vandalismu, 
přehlednost, bezpečnost jednotlivých prvků a ochrana 
před městským provozem. Herní prvky nebo dokonce celá 
hřiště jsou často rozdělována podle věkových kategorií. 
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C.2.7 Hřiště

Extrémní snaha o bezpečnost a odolnost dětských hřišť 
však dítě spíše izoluje od skutečného světa a znemožňuje 
všestranný rozvoj jeho osobnosti. Herní prostředí by 
mělo umožnit setkání dítěte s prožitky přirozeného světa 
včetně přiměřeného rizika, které vede k ponaučení. 

Možnosti řešení dětských hřišť
Volba lokace pro umístění dětského hřiště by měla 
vždy zohlednit prostorovou kompozici a charakter 
širšího okolí. Negativní působení okolního prostředí 
znehodnocuje pozitivní aspekt samotného hřiště. 

Dětská hřiště by z hlediska vazby hřiště na přirozené 
okolí neměla být primárně oplocena. Ve specifických 
situacích, na rušných městských prostranstvích nebo 
na místech, kde je nutné zajistit bezpečnost dětí před 
provozem je však oplocení žádoucí. Takové oplocení 
by však mělo poskytnout mimo svou utilitární funkci 
přidanou hodnotu např. vytvořením specifického 
vnitřního prostředí, kompaktní vnější podoby nebo může 
samo o sobě fungovat jako herní prvek (kreslící tabule, 
boulder). Návrh oplocení by měl vycházet z celkové 
kompozice daného prostranství a širších urbanistických 
souvislostí a nevytvářet vysoké a vizuální bariéry 
v souladu s kapitolou Oplocení →[D.5.7.3/s. 238]. 
Alternativní způsob oplocení lze zajistit např. formou 
nízkých keřů, bylin nebo zídek, které zároveň poslouží 
jako liniové lavičky. Hřiště je také možné vymezit 
snížením nivelety nebo pouhou změnou povrchů, viz 
kapitola Pochozí a sdílené povrchy →[D.1.1.1/s. 132].

Uspořádání, proporce a kapacita hřiště by měly 
odpovídat charakteru širšího okolí. Dětské hřiště 
např. v rozvolněné zástavbě modernistického města 

může využít prostorového benefitu a pracovat 
s většími rozestupy jednotlivých prvků nebo jejich 
velkorysejšími rozměry, viz dále Veřejná prostranství 
sídlišť →[B.2.7/s. 51]. Jako přírodní herní prvky 
lze v tomto případě využít bohatší krajinné zázemí 
(terénní změny, potoky, skalky, stromy, porosty).

Veřejná prostranství mají nabídnout místa pro hru dětí 
citlivě a promyšleně vsazená do skutečného světa. Toho 
je možné dosáhnout návrhem prvků, vegetace a povrchů 
nebo programu hřiště, které budou nějakým způsobem 
interpretovat své okolí. V okolí řeky je například možné 
pracovat s nivní vegetací — loukou, vrbinami, které umožní 
alternativní herní program jako pletení pomlázek apod.

Program dětského hřiště by se neměl omezovat 
pouze na úzkou věkovou skupinu. Sdílení prostorů 
a prvků různými věkovými skupinami může 
významně přispět sociální inkluzi. Rodičům, kteří 
děti na hřišti hlídají, je vhodné zajistit atraktivní 
prostředí pro delší pobyt. Návrhem soustavy stolů 
se sezením nebo místy pro piknik, společenské hry 
a venkovní workshopy je možné rovněž podpořit 
význam hřiště jako lokálního komunitního ohniska. 

Při návrhu dětského hřiště je od počátku 
vhodné spolupracovat s certifikátorem, který 
bude dané hřiště schvalovat, zároveň je vhodné, 
aby zpracovatel návrhu úzce spolupracoval 
s řemeslníkem, který jednotlivé prvky realizuje.

Alternativním způsobem realizace dětského hřiště může 
být samostatný herní prvek umístěný na veřejných 
prostranstvích, který zajistí bližší kontakt dítěte se 
skutečným světem a optimálně umožní jeho využití 

i dalšími věkovými skupinami, příkladem jsou velké 
sedací objekty, sochy, Umění na veřejných prostranstvích 
→[D.9/s. 273] apod. U těchto prvků je vhodné pracovat 
s evokačními prvky, které jsou pro děti atraktivní.
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Při výběru lokace pro umístění 
hřiště je nutné zohlednit širší 
urbanistické souvislosti. Plochy 
pro potenciální umístění hřišť 
a komunitních ohnisek by měly 
být vymezeny v podrobné územně 
plánovací dokumentaci.

Dětská hřiště a jiná hřiště pro 
volnočasové aktivity by měla být 
vždy umísťována a navrhována 
jako součást celkové kompozice 
veřejného prostranství.

Dětská hřiště a jiná hřiště pro 
volnočasové aktivity by měla 
být vždy navrhována autorsky 
a individiuálně v závislosti 
na lokálních podmínkách. 
Uspořádání, proporce a kapacita 
hřiště by měly odpovídat 
charakteru širšího okolí.

K návrhu oploceného hřiště by 
mělo docházet pouze v případě, 
že je to vhodné řešení z hlediska 
bezpečnosti a prostorového 
uspořádání daného prostranství 
a širších urbanistických 
souvislostí.

[ pravidla ]

Při návrhu hřiště je nutné všechny 
prvky, které jsou jeho součástí 
(lavičky, koše, oplocení) navrhovat 
s ohledem na bezpečnost a vyšší 
zátěž, neboť mohou být přirozeně 
využity pro dětskou hru.

Na dětském hřišti je vhodné 
zajistit atraktivní prostředí pro 
delší pobyt různých věkových 
skupin. Součástí návrhu hřiště 
by měly být soustavy stolů se 
sezením a místy pro piknik, 
společenské hry nebo venkovní 
workshopy.

Při výběru herních prvků je 
vhodné spolupracovat s firmami, 
které se zabývají individuálními 
návrhy dětských hřišť. Vhodné je 
volit herní prvky, které podněcují 
dětskou představivost.

Uvedení hřiště do provozu je 
podmíněno certifikací z hlediska 
bezpečnosti, návrh autorského 
herního prvku je vhodné 
konzultovat s certifikačním 
pracovníkem již ve fázi návrhu. 

Návrh dětského hřiště by měl 
pracovat s interpretací okolního 
prostředí, s lokálními materiály 
a s přirozenou vegetací.

Každé dítě má nehledě na svůj 
věk individuální potenciál. Dětské 
hřiště a obecně životní prostředí 
by mu mělo nabídnout prostor 
rozvíjet se vlastním způsobem.

Uspořádání
Části veřejných prostranství
Hřiště
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[ příklady ]

186 Neformální hřiště mohou utvářet ohniska komunitního života 
a napomáhat sociální inkluzi
[ Německo, Berlín, Park am Gleisdreieck ]

187 Dětské hřiště by mělo poskytovat přirozený prostor pro hru 
dětí, jehož součástí jsou různorodé aktivity, které souvisí s pobytem 
v exteriéru
[ Německo, Berlín, Park am Gleisdreieck ]

188 Příklad herních prvků, které jsou atraktivní pro různé věkové 
skupiny. Takové hřiště může přispívat sociální inkluzi
[ Německo, Berlín, Park am Gleisdreieck ]

189 Jednoduché herní prvky 
společně se skupinou stromů 
a další přirozenou vegetací mohou 
utvářet atraktivní a přirozené 
herní prostředí
[ Nizozemí, Naarden ]

190 Příklad řešení hřiště bez 
oplocení v rozvolněné zástavbě 
modernistického města
[ Chrudim, Požární ulice ]

191 Atraktivní herní prostředí tvořené modelací terénu v kombinaci se 
zcela běžným mobiliářem
[ Švédsko, Stockholm, Vasaparken ]

192 U herních prvků s hloubkou 
pádu do 1 m může být jako 
dopadový povrch volen mlat nebo 
trávník. Tím je možné návrh hřiště 
zjednodušit
[ Praha 7, Letenské sady ]

193 Vhodné je volit herní prvky 
které v sobě mají ukotvenou 
náhodnost. Prvky, které jdou 
rozložit a složit nebo vyvolávají 
reakce dalších prvků
[ Švýcarsko, Vrin ]

 Uspořádání
Části veřejných prostranství
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c 55%
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s21 Rozdíl v podílu povrchového odtoku na krajinných 
a zpevněných plochách
a Odpar a evapotranspirace
b Zasakování
c Povrchový odtok

Tradiční způsob odvodňování, který 
upřednostňuje rychlé odvedení vody 
kanalizací do řek, je třeba postupně 
nahrazovat tzv. decentralizovaným 
systémem odvodňování, který stojí 
na principu zasakování v místě dopadu 
dešťových srážek nejlépe přímo 
na odvodňovaných pozemcích.

Význam správného hospodaření s dešťovou vodou ve městě 
stoupá úměrně růstu podílu zpevněných a urbanizovaných 
ploch, které neumožňují přirozené zadržování dešťové 
vody. Veřejná prostranství s ohledem k rozloze představují 
nezanedbatelnou část městské krajiny, návrh veřejného 
prostranství může hydrologický cyklus významně ovlivnit. 

Při návrhu veřejného prostranství je potřeba 
zajistit odvedení vody z důvodu ochrany a bezpečnosti 
stavby. Na druhou stranu rychlé odvádění kanalizací 
a soustředění vody do jednoho proudu vede k narušení 
malého vodního cyklu, k vyšší četnosti a síle povodní, 
k vyššímu kolísání teplot a přehřívání města během 
horkých letních dnů, ke zvýšenému znečišťování toků, 
škodám na majetku a ekosystémech vlivem eroze 
a k vyšším nákladům na výstavbu a údržbu stokové sítě.

Tradiční způsob odvodňování, který upřednostňuje 
rychlé odvedení vody, je tedy potřeba nahradit 
tzv. decentralizovaným systémem odvodňování 
(DSO), který je založen na principu řešení odvodnění 
v místě dopadu dešťových srážek s využitím 

zasakování, odpařování a pozdržení odtoku díky 
zvýšené retenční schopnosti území.[C.2_09]

K prvkům decentralizovaného systému odvodňování 
patří zpevněné plochy umožňující plošné zasakování jako 
je dlažba se širokou spárou, štěrkový trávník, propustné 
asfalty a propustné pryžové kryty, dále zasakovací 
průlehy, kam je svedena voda z komunikace, a to buď 
ve vegetačních, většinou trávníkových pásech mezi 
chodníkem a komunikací nebo jako součást rozsáhlejších 
ploch parků. V případně špatných zasakovacích 
poměrů je zasakovací průleh rozšířen o retenční příkop, 
kam voda z průlehu prosakuje a kde se akumuluje 
a odkud dále pomalu odtéká dešťovou kanalizací. 

Převážná většina veřejných prostranství je 
v současnosti odvodňována konvenčním způsobem. 
Úspěšná přeměna vyžaduje detailní systémové řešení, 
stanovení priorit a strategií přeměny pro jednotlivé 
typy veřejných prostranství, aby splňovaly zároveň 
veškeré další funkční a estetické požadavky.

Nezbytné je vypracovat Metodiku navrhovaní 
systému decentralizovaného odvodnění na veřejných 
prostranstvích Prahy a aktualizovat Generel 
odvodnění hl. m. Prahy, viz Obecné analytické, 
strategické a metodické dokumenty →[návrh Strategie 
kvality veřejných prostranství/odst./s. 10].

[C.2_09]  V souladu s ↗ Politika územního rozvoje České 
republiky 2008. Vyd. 1. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. 86 
s. ISBN 978-80-87318-04-1. Schváleno Vládou ČR 20.7.2009 
„V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod 
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.“; ↗ Zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách: §5: odst. 3 a  vyhláška  č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území: odst. 5, písm. C.

C.2.8 Hospodaření s dešťovou vodou
[ schéma ]
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Decentralizovaný systém 
odvodňování vyžaduje 
integrované řešení v rámci 
veřejného prostranství jako 
nedílné součásti krajinářských 
úprav, a to s ohledem na místní 
charakter.

Je vhodné, aby zamýšlené vodní 
plochy v parcích, jezírka a další 
okrasné nádrže byly navrhovány 
také z hlediska vodohospodářské 
role.

Decentralizované odvodňování 
se může uplatnit v každém 
veřejném prostranství, nemožnost 
zasakování přímo v ulici lze řešit 
zapojením blízkých parkových 
ploch do systému odvodnění.

Vždy je potřeba nejprve prověřit 
možnost zasakování, pokud 
není, je potřeba zajistit alespoň 
dostatečnou filtraci a retenci, 
která redukuje, pročišťuje 
a zpomaluje vodu vypouštěnou 
do stokového systému či vodoteče.

Údržbu o decentralizovaný 
systém odvodnění je nezbytné 
začlenit do plánu péče o veřejné 
prostranství a delegovat 
zodpovědnost a finanční 
prostředky na péči o systém. 
I péče je totiž decentralizovaná.

Konkrétní návrh hospodaření  
s dešťovou vodou musí vycházet 
z posouzení hydrogeologické 
situace řešeného území.

194 Integrované řešení — pobytová louka plní roli  
zasakovacího průlehu
[ Nizozemí, Nijmegen ]

195 Filtrační zasakovací pás s podstatně vyšší propustnostní  
než navazující trávník
[ Francie, Seine–Saint–Denis ]

[ pravidla ] [ příklady ]
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