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Materiály a povrchy veřejných prostranství zastávají 
významnou roli v poznávání prostorového, časového 
a ideového kontextu místa. Při tvorbě prostředí je 
zapotřebí využívat reprezentačního potenciálu materiálů 
a jejich schopnosti referovat o historickém, ideovém, 
kulturním, společenském či estetickém kontextu.

Materiály a povrchy veřejných prostranství by měly 
reflektovat paměť místa a jeho přirozený charakter. 
Při budování nových povrchů veřejných prostranství, 
rekonstrukcí a revitalizací těch stávajících je vhodné 
využívat zejména specifické místní materiály. Užívání 
materiálů z lokálních zdrojů a recyklování použitého 
stavebního materiálu bylo vždy samozřejmostí. Dobře 
zvolený materiál hraje stěžejní roli při zapojování 
nových úprav do okolního prostředí. Cílem nových 
architektonických vstupů je navázání na principy 
původních historických struktur, nikoliv však povrchní 
přejímání formálních prvků jako tvarosloví, barevnosti, 
ornamentů apod. Jedním ze způsobů takového 
navázání může být využití tradičního materiálu 
zpracovaného soudobými technologiemi. Ideální 
jsou lokální materiály a promyšlené soudobé řešení 
reflektující paměť místa. Řešení používající současné 
materiály historizujícím způsobem je zpravidla 
nevhodné. Koncepčně správně zvolený charakter 
materiálu může plnit roli ornamentu města.[D.1_01] 

Kromě historického či funkčního rozměru hrají 
materiály a povrchy veřejných prostranství také 
důležitou roli v bezprostřední smyslové zkušenosti 

[D.1_01]  ↗ VESELÝ, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené 
reprezentace: problém tvořivosti ve stínu produkce. Vyd. 1. 
Praha: Academia, 2008. 348 s. ISBN 978-80-200-1647-8.

jejich uživatelů, zejména ve vizuální, hmatové 
i pohybové rovině. Okrajově se však projevují například 
i v rovině zvukové nebo čichové. Struktura a barevnost 
povrchů ovlivňuje pohodu užívání prostoru. 

Všechny materiály a povrchy veřejných prostranství 
by měly mít vysokou pohledovou i strukturální kvalitu. 
Povrchy určené k sezení je vhodné tvořit z materiálů 
s teplotní stabilitou a příjemných na dotek. Funkční 
a konstrukční vlastnosti zvoleného materiálu ovlivňují 
jeho odolnost, trvanlivost či bezpečnost daného 
veřejného prostranství. Povrchové vlastnosti materiálu 
jako plasticita, reflexivnost, pohltivost či barevnost také 
významně ovlivňují světelný charakter prostoru.

Důležitá je nejen volba materiálů samých, ale i detail 
napojení a styku jednotlivých materiálů a prvků. 
Kvalitní řešení návazností materiálů výrazně ovlivňuje 
celkové působení prostranství a životnost prvků 
i povrchů. Styky dvou prvků či materiálů a povrchů je 
třeba vždy řešit individuálně kvalitním detailem.

D.1 Materiály a povrchy

Použití kvalitních materiálů 
zvyšuje atraktivitu 
a využívanost místa.

Volba materiálů a povrchů 
by měla vycházet z lokálního 
charakteru, historických
souvislostí a celkové 
kompozice veřejného 
prostranství.
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Při volbě materiálů a povrchů je 
důležité najít vhodný poměr mezi 
estetickou kvalitou, odolností, 
snadnou údržbou, životností, 
schopností kvalitního zacelení při 
opravách a pořizovací cenou. 

Volba materiálů a povrchů by 
měla vždy primárně vycházet 
z lokálního charakteru, 
historických souvislostí, celkové 
kompozice prostoru a významu 
daného veřejného prostranství. 

Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství barevně 
sladěny a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený celek.

Detail napojení jednotlivých 
materiálů a prvků je třeba řešit 
individuálně a kvalitně. Kvalitní 
řešení návazností materiálů 
výrazně ovlivňuje odolnost 
a životnost povrchů i prvků.

Materiály a povrchy je vhodné 
používat soudobým způsobem 
a technologiemi. Použití 
současných materiálů a povrchů 
historizujícím způsobem je při 
nových realizacích zpravidla 
nevhodné.
(V Pražské památkové rezervaci je 
třeba vždy postupovat v souladu 
s principy památkové péče.)

Schopnost přirozeného stárnutí 
v čase bez ztráty kvality, 
životnost a odolnost by měla 
být důležitým kritériem volby 
povrchů a materiálů používaných 
na veřejných prostranstvích. 

Výrazné kontrastní barvy je 
třeba vždy aplikovat velmi 
obezřetně. Mohou být vhodné 
jako akcent, užitý na základě 
pevného architektonického 
konceptu celkového prostranství. 
Velkoplošná aplikace je zpravidla 
méně vhodná.

Materiály a povrchy veřejných 
prostranství by měly být kvalitní, 
odolné, s vhodnou strukturou 
a přiměřenou barevností. 
Dotykové plochy by měly být 
příjemné na dotek a plochy určené 
k sezení by měly mít teplotní 
stabilitu.

Volba materiálů a povrchů by 
měla vycházet z typologie, 
hierarchizace veřejných 
prostranství v celoměstském 
kontextu a jejich zapojení 
do širšího okolí.
→[B Typologie/s. 25]
↗ IPR, KMP. Metropolitní plán: Koncept 
odůvodnění. Praha: IPR, 2014.

Primárně by měly být užívány 
materiály z lokálních zdrojů, 
podporující místní specifikum 
i lokální ekonomiku. Dovážené 
materiály by se měly používat 
pouze v odůvodněných případech. 

Na významných městských 
prostranstvích a u významných 
budov je vhodné použít specifické 
materiály vyšší kvality. 

Materiály a povrchy by měly svým 
charakterem či zpracováním 
reflektovat paměť místa.

[ pravidla ]
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196 Vhodně zvolená struktura materiálu zjemňuje měřítko 
a zpříjemňuje prostředí
[ Litomyšl ]

197 Sjednocení povrchů pomáhá zklidnění a jasnému vymezení 
daného prostranství
[ Brno ]

[ příklady ]

Podlaha veřejných prostranství 
je horizontální fasádou města, 
které je nutné věnovat stejnou 
péči jako fasádám objektů.

Veřejná prostranství jsou horizontální fasádou 
města, které je nutné věnovat stejnou péči jako 
fasádám objektů, které ji obklopují. Povrchy 
musí být navrhovány jako plnohodnotná součást 
celkového architektonického konceptu prostoru.

Kvalita povrchů veřejných prostranství je nástrojem 
estetických kvalit prostředí, ovlivňuje kvalitu 
pohybu, pocit bezpečí a pohody a má výrazný vliv při 
rozhodování o setrvání v prostoru. Materiály a povrchy 
mají potenciál být nositelem informace pro orientaci 
v místě a napomáhají přirozené organizaci dějů 
v prostoru. Z hlediska pobytových kvalit, bezpečnosti 
a funkčnosti je nutné sledovat zrnitost povrchů, jejich 
rovinatost, teplotní stabilitu, světelnou odrazivost, 
protiskluzové vlastnosti, schopnost adheze povrchů 
apod. Volba materiálu zejména pro Pojížděné povrchy 
→[D.1.1.2/s. 137] ovlivňuje také zvukovou pohodu místa.

Volba materiálů a povrchů je vždy závislá 
na způsobu užívání daného veřejného prostranství 
a jeho umístění v rámci celoměstské struktury. 
V historickém městě a v některých památkově 

D.1.1 Podlaha veřejných prostranství

chráněných oblastech kompaktního města je 
závislá i na památkové ochraně.[D.1_02][D.1_03]

Je zapotřebí dbát nejen na volbu vhodných 
a kvalitních povrchů nových ploch, ale také 
na pravidelnou kvalitní údržbu ploch stávajících.

Členění povrchů
Pro účely manuálu jsou povrchy veřejných 
prostranství děleny na Pochozí a sdílené povrchy 
→[D.1.1.1/s. 132], Pojížděné povrchy →[D.1.1.2/s. 137] 
a Povrchy tramvajových těles →[D.1.1.3/s. 142]. Důvodem 
fyzického členění ploch ve městě jsou rozdílné požadavky 
na únosnost, organizaci pohybu a pobytu nebo bezpečnost 
uživatelů. Pochozí plochy jsou voleny zejména z hlediska 
komfortu chůze. Pojížděné plochy vyžadují odolnost 
odpovídající zátěži provozu a povrch dle typu dopravy.

V rámci jednoho veřejného prostranství je důležité 
volit strukturu a barevnost materiálů a povrchů 
s ohledem na celkové působení prostoru. Kombinace 
přílišného množství různorodých materiálů a vzorů 
povrchů způsobuje fragmentaci vnímání celkového 
prostoru a znejasňuje jeho základní organizaci. Vhodné 
použití kombinace správně zvolených materiálů pomáhá 

[D.1_02]  ↗ SCHUBERT, Alfréd a kol. Péče o památkově 
významné venkovní komunikace. 1. vyd. Praha: Národní 
památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 166 s. Odborné 
a metodické publikace; sv. 33. ISBN 978-80-87104-10-1.

[D.1_03]  Úprava povrchů v Pražské památkové rezervaci 
podléhá pravidlům Národního památkového ústavu. Přesnější 
parametry povrchů v Pražské památkové rezervaci bude 
definovat Koncepce povrchů v Pražské památkové rezervaci, 
která je v současnosti zpracovávaná ve spolupráci IPR a NPÚ.
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definovat prostor, zklidnit dopravu, zlepšit čitelnost 
prostředí a snížit tím potřebu výškového členění, bariér 
a druhotného řešení organizace pomocí dopravního 
značení. Tam, kde nelze řešit členění ploch úrovňově, 
tvoří předěl Hrany a rozhraní povrchů →[D.1.1.4/s. 145].

Volba povrchů
V historickém městě a některých částech kompaktního 
města je žádoucí používat kvalitní skládané kamenné 
povrchy. Zejména v historickém městě je třeba respektovat 
zachovalé historické dlažby a důsledně je obnovovat. 
Pro vyšší komfort užívání mohou být dlažby na základě 
pevného architektonického konceptu celkového 
prostranství doplňovány o vhodné povrchy z prvků 
na stejné či vyšší kvalitativní úrovni s navazujícím 
povrchem. V takovýchto případech je třeba vždy 
postupovat v souladu s principy památkové péče.[D.1_04] 

V kompaktním městě je třeba vždy postupovat v souladu 
s charakterem daného prostranství a jeho využitím.

V zahradním a modernistickém městě je vhodné užívat 
kvalitní soudobé, zpravidla prefabrikované materiály.

Vazba skládaných povrchů
Skládané povrchy malého a středního formátu by měly 
dodržovat základní pravidlo styku 3 spár v jednom 
bodě. Běhoun dlažby by měl být vždy kolmo na směr 

[D.1_04]  Úprava povrchů v Pražské památkové rezervaci 
podléhá pravidlům Národního památkového ústavu. Přesnější 
parametry povrchů v Pražské památkové rezervaci bude 
definovat Koncepce povrchů v Pražské památkové rezervaci, 
která je v současnosti zpracovávaná ve spolupráci IPR a NPÚ.

pohybu. Velikost spáry a materiál jejího utěsnění 
musí vydržet údržbu vysáváním ulic. Vzhledem 
k hrozbě promrznutí a deformace dlažby by voda 
neměla pronikat do nepropustného podloží.

Opravy a údržba
Historické dlažby je nutné pečlivě udržovat, zachovávat 
a obnovovat. Mnohé dlážděné povrchy, které jsou dnes 
překryté živičným povrchem, je vhodné obnovit. Vždy 
však musí jít o komplexní obnovu včetně celkové obnovy 
podloží a jeho zhutnění, doplnění chybějícího materiálu 
obdobné barevnosti, formátu a struktury. V případě 
chodníkových dlažeb se vzorem by měl být povrch vždy 
zadlážděn totožným materiálem a vzorem jako navazující 
plochy. V případě výměny za novou dlažbu či asfaltový 
kryt je nutné historickou dlažbu uskladnit pro budoucí 
doplňování nebo znovupoužití v jiné lokalitě města. Při 
úpravách pochozích ploch v historickém prostředí je 
nutné zachovat rozmanitost původních povrchových 
znaků jako například masivní kamenné obruby původních 
otvorů do sklepů, masivní kamenné prahy apod.

Při rekonstrukcích chodníků, na kterých je historická 
dlažba překryta živicí, je vždy třeba odkrývanou 
dlažbu přetřídit, doplnit a znovu použít, u pražské 
mozaiky včetně jejího původního vzoru.[D.1_05] Při změně 
živičných povrchů chodníků na dlážděné je třeba vždy 
počítat se snížením výšky odvodnění, kvůli uložení 

[D.1_05]  ↗ SCHUBERT, Alfréd a kol. Péče o památkově 
významné venkovní komunikace. 1. vyd. Praha: Národní 
památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 166 s. Odborné 
a metodické publikace; sv. 33. ISBN 978-80-87104-10-1.

dlažby a změně podloží, a také se svody dešťové vody, 
které jsou mnohdy svedené pouze na chodník.

Pro správnou funkci, snadnou údržbu a podporu 
vlastností živičných povrchů snižujících hlučnost 
na vozovkách je třeba dosáhnout kvalitního rovinného 
povrchu bez jakýchkoli spár a přerušení. Pokud je asfalt 
v dobré kondici, má dobré vlastnosti a není náchylný 
na porušení. Při fragmentárních úpravách asfaltových 
ploch je nutné užívat asfalt stejného typu, struktury 
a barevnosti, jako má navazující povrch. Zásadní chybou 
je propad různých zhutnění, různost struktury různých 
materiálů, chybné utěsnění spár. Pro předejití propadu 
je nutné při zhutňování podloží dosáhnout stejné úrovně 
zhutnění, jakou má navazující povrch. Spáry mezi starým 
a novým povrchem musí být vždy strojově vytvořeny 
kotoučovými pilami a opatřeny konečným zapravením 
spáry proti zatékání vody a poškození mrazem. Povrch 
asfaltových chodníků by měl být přednostně obnoven 
vždy v celé šíři plochy s minimalizací spár.[D.1_06] 

Odvodňování povrchů
Velké odvodňované plochy je třeba systematicky doplňovat 
o zasakovací plochy a společně celkovým systémem 
s řešením decentralizovaného odvodnění likvidovat co 
největší míru dešťových vod v místě jejich vzniku. Pomoci 

[D.1_06]  ↗ Zásady a technické podmínky pro zásahy 
do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě. Konečná oprava krytu. TSK, schváleno usnesením 
RHMP č. 95: tisk R-5724. 2012. Materiál byl RHMP revokován 
usnesením č. 127 (2014). KVP IPR však považuje za žádoucí 
dodržování původních podmínek z důvodu zvýšení kvality 
finálních povrchů za současné nízké kvality koordinace investic.
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může např. používání nezpevněných ploch, či zasakovací 
dlažby v místě výsadbového pásu stromořadí v ulicích, 
kombinace ploch klasické a zasakovací dlažby ve velkých 
plochách veřejných prostranství, případně použití 
drenážního asfaltu na vozovkách. Podrobněji se systémem 
odvodnění zabývá kapitola Hospodaření s dešťovou 
vodou →[C.2.8/s. 116] . Dešťová voda z ulic je však 
z hlediska čistoty kontaminovaná a neměla by prosakovat 
do suterénu objektů a ty pak zasolovat. Zejména z tohoto 
důvodu by měla být pochozí plocha chodníků historického 
a kompaktního města podél budov zpravidla nepropustná 
a měla by odvádět dešťovou vodu směrem od domů. 

Pro pochozí a pojížděné plochy 
není vhodné používat kluzké 
materiály a povrchy. Výjimku 
mohou v odůvodněných případech 
tvořit historické dlažby.

S ohledem na umístění v rámci 
města je vhodné upřednostňovat 
materiály a povrchy, které 
umožňují vsakování (mlat, dlažba 
do pískového nebo štěrkového 
lože, nasákavý voděpropustný 
asfalt apod).
→[C.2.8 Hospodaření s dešťovou 
vodou/s. 116]

Veřejná prostranství je vhodné 
doplnit o vsakovací plochy 
s retenční schopností, nejen 
okolo stromů, ale například 
i na velkých plochách ulic či 
náměstí v podobě vodopropustné 
dlažby, trávníků či štěrkových 
a mlatových ploch. 
→[C.2.8 Hospodaření s dešťovou 
vodou/s. 116]

Odrazivé materiály a povrchy 
vytvářející oslňující plochy 
je třeba vždy aplikovat velmi 
obezřetně. Mohou být vhodné jako 
akcent, užitý na základě pevného 
architektonického konceptu 
celkového prostoru. Velkoplošná 
aplikace je zpravidla méně 
vhodná.

Pro vyšší kvalitu užívání je vhodné 
historické povrchy na základě 
architektonického konceptu 
celkového prostoru doplňovat 
současnými materiály, které jsou 
na stejné či vyšší kvalitativní 
úrovni.

V historickém městě je žádoucí 
zachovat a obnovovat zachovalé 
existující původní autentické 
materiály a povrchy a způsoby 
jejich provedení. V případech, 
kdy je historická dlažba překryta 
živicí, je třeba ji při rekonstrukci 
rehabilitovat, u pražské mozaiky 
i s původním vzorem.

V historickém městě a některých 
částech kompaktního města je 
žádoucí používat kvalitní skládané 
kamenné povrchy. 

Při výměně historické dlažby 
za nový povrch je nutné ji 
uskladnit pro budoucí doplňování 
nebo použití v jiné lokalitě města.

[ pravidla: podlaha veřejných prostranství ]
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Na většině veřejných prostranství 
mimo historické město je vhodné 
použití současných forem 
materiálů. Užívání historických 
forem materiálů mimo historické 
město (a historických sídel) 
zpravidla není vhodné.

Dlažbu je vhodné používat 
primárně jako pochozí materiál. 
Dlažbu lze použít i v případě, 
kdy je požadováno zpomalení 
průjezdu vozidel, je třeba ale 
volit únosnější typ s vhodným 
odlišením pochozí a pojížděné 
plochy.

Použití betonové zámkové dlažby 
na veřejných prostranstvích 
není vhodné. Zámková dlažba 
se nesmí používat v historickém 
a kompaktním městě. V místech, 
kde byla použita by se měla 
v rámci rekonstrukcí a obnovy 
odstranit a nahradit vhodnějším 
kvalitním materiálem.

V oblastech zahradního 
a modernistického města je 
vhodné používat současné formy 
materiálů, např. velkoformátovou 
či maloformátovou kamennou 
dlažbu, živičné povrchy, 
probarvené živičné povrchy, 
betonové lité povrchy či kvalitní 
betonové skládané povrchy. 

Zacelení povrchů po provedeném 
výkopu musí být neznatelné. 
Při opravě živičného povrchu 
je vhodné strojně znovu 
položit povrch chodníku v celé 
šíři. Při obnově dlážděného 
povrchu je nutné znovu obnovit 
povrch v původním materiálu 
včetně původního vzoru a jeho 
dokonalého navázání.

Zdůrazňování povrchových 
znaků změnou povrchu, jeho 
struktury (změnou kladení dlažby) 
či barevnosti není žádoucí. 
Dlažba by měla vždy pokračovat 
neznatelně bez změny vzoru či 
skladby.

Veškeré skládané kamenné 
povrchy by měly splňovat pravidlo 
maximálně 3 spár v jednom bodě.

Povrchy všech prvků, vložených 
do povrchu veřejného prostranství 
(povrchové znaky podzemní 
technické infrastruktury, 
podzemní kontejnery apod.) musí 
výškově a materiálově navazovat 
na okolní povrchy, včetně 
pokračujícího vzoru chodníkové 
mozaiky. Detail rozhraní by měl 
být neznatelný.

Rozlišení jednotlivých ploch 
stejného nebo podobného využití 
v rámci sdíleného prostoru je 
vhodné provést různými barvami 
téhož materiálu nebo změnou 
jeho struktur (např velikost či vzor 
kladení dlažby).
→[C.1.1 Sdílený prostor/s. 66]

Eliminované výškové rozdíly mezi 
vozovkou a chodníkem v oblastech 
se zklidněnou dopravou je vhodné 
nahradit decentním odlišením 
materiálu povrchu nebo skladbou 
dlažby. Zvolené materiály by měly 
být příbuzné a podporovat scelení 
prostoru.

V místech, kde dochází 
ke vjezdu motorových vozidel 
do prostor primárně pro pěší, je 
vhodné aplikovat jeden povrch 
s parametry vhodnými pro chůzi 
a odolnými i vůči pojíždění.
→[C.1.1 Sdílený prostor/s. 66]

Ve zklidněných ulicích 
a na křižovatkách s převažujícím 
pěším provozem je vhodné 
zvednout vozovku do jedné úrovně 
s chodníkem. Pojížděná plocha by 
měla být podobného charakteru 
jako plocha chodníku.
→[C.1.2 Klidné a zklidněné 
ulice/s. 70]
→[C.2.3 Křižovatky a křížení/s. 88]

[ pravidla: podlaha veřejných prostranství ]
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Veřejná prostranství je nutné 
navrhovat bez zbytkových ploch. 
Zejména je nutné se vyvarovat 
umísťování drobných trávníkových 
ploch, postrádajících smysluplné 
využití.
→[D.2.4 Pobytové louky 
a trávníky/s. 174]

Trávníkové plochy v základním 
uličním profilu jsou vhodné, 
pouze pokud je jasně stanoven 
jejich důvod a smysl. Vždy by 
měly být umístěny ve větších 
souvislých plochách a vycházet 
z architektonické kompozice 
celkového prostoru.
→[D.2.4 Pobytové louky 
a trávníky/s. 174]

Významné prvky, sochy, kašny, 
budovy nebo významná veřejná 
prostranství lze v rámci prostoru 
akcentovat užitím materiálu 
odlišné barevnosti nebo struktury. 
Volba však vždy musí vycházet 
z konceptu celkového prostoru, 
ve kterém je objekt umístěn.

[ příklady: podlaha veřejných prostranství ]

198 Kombinace povrchů pro různé druhy využití prostoru. Hladký 
povrch pohodlnější pro cyklisty a pěší, jasné odlišení povrchu pro 
motorovou dopravu. Vše je dobře barevně sladěné v jednom odstínu
[ Francie, Paříž ]

199 Jednolité dláždění sdíleného 
prostranství přispívá ke zklidnění 
ulice
[ Španělsko, Madrid ]

200 Vhodná materiálová 
kombinace druhů dlažeb, 
barevnosti a formátů v rámci 
ulice vytváří příjemné prostředí 
a nahrazuje potřebu organizace 
dopravním tvaroslovím
[ Kutná Hora, Palackého náměstí ]

201 Vhodná materiálová 
kombinace různých formátů a typů 
dlažby jasně definuje organizaci 
prostoru bez nutnosti užívání 
dopravního tvarosloví
[ Brno ]

202 Vhodná materiálová 
kombinace povrchů a prvků 
z různých barevně sladěných 
materiálů
[ Brno ]

203 Scelení povrchové dlažby 
v jedné úrovni při zachování  
historické původní dlažby
[ Praha 1 ]

204 Vhodné doplnění pohodlné 
hladké velkoformátové dlažby 
do povrchu historické dlažby, 
která není pro chůzi pohodlná
[ Švédsko, Stockholm ]
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[ příklady: podlaha veřejných prostranství ]

D.1.1.1 Pochozí a sdílené povrchy

Materiály a povrchy pochozích 
ploch by měly umožňovat 
pohodlnou chůzi ve městě.

Ve sdíleném prostoru je vhodné použít 
materiály, jejichž pohledový charakter 
odpovídá pobytovému prostoru a je 
odolný vůči pojíždění vozidel.

Komfort a bezpečnost chůze jsou jedním ze základních 
předpokladů kvality veřejných prostranství. V obecném 
rozměru je pro pohodlnou chůzi vhodné používat 
měkké nezpevněné povrchy a přírodní materiály, 
ve městě pak hladkou kamennou dlažbu. 

 — Historické a kompaktní město
Pro chodníky v historickém městě by měla být užívána 
typická historická pražská mozaika, případně v některých 
místech zachovalá starší kamenná dlažba. Při dláždění 
pražskou mozaikou je třeba respektovat historické 
vzory, jejich vhodnost aplikace pro dané prostranství, 
volbu materiálu, způsob kladení, řešení hran ve styku 
s fasádou a při obrubníku. Vzory pražské mozaiky 
byly historicky navrhovány společně s fasádami 
domů, typ dlažby tak většinou koresponduje s dobou 
vzniku navazujících objektů. Mozaika byla historicky 
skládaná ze štípaných kostek, které umožňovaly 

skladbu do zakřivených vzorů a složitých tvarů. 
Novodobé řezané kostky s rovnými pravoúhlými 
hranami umožňují pouze pravoúhlé vzory, a není proto 
vhodné je používat pro všechny historické vzory.[D.1_07] 

Pražská mozaika je svým charakterem tradičně 
užívána pro chodníky, obecně není vhodná 
pro dláždění velkých souvislých ploch.

Z důvodu pohodlnější chůze, pohybu osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace, případně 
jízdy cyklistů je vhodné historickou dlažbu (neplatí pro 
pražskou mozaiku) doplňovat o plochy či pruhy opatřené 
adekvátním materiálem současných forem, např. kvalitní 
kamennou velkoformátovou dlažbou nebo kamennou 
dlažbou s hladkou strukturou a minimálními spárami.

 — Zahradní a modernistické město
V oblastech zahradního a modernistického města je 
vhodné používat současné formy materiálů. Může jit 
o velkoformátovou i maloformátovou kamennou dlažbu, 
živičné povrchy, probarvené živičné povrchy, betonové 
lité povrchy či kvalitní betonové skládané povrchy. 
Užívání pražské mozaiky zde zpravidla není vhodné. 
Nejvhodnějším typem materiálu jsou formy univerzální, 
obnovitelné, recyklovatelné dlažby v kombinaci 
s přírodními prvky. Směrem z centra města k periferii je 
vhodné užívat více prefabrikovaných recyklovatelných 
prvků se schopností přirozeného stárnutí. Prefabrikace 

[D.1_07]  ↗ SCHUBERT, Alfréd a kol. Péče o památkově 
významné venkovní komunikace. 1. vyd. Praha: Národní 
památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 166 s. Odborné 
a metodické publikace; sv. 33. ISBN 978-80-87104-10-1.
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205 Vhodná kombinace 
barevně sladěných zpevněných 
a nezpevněných povrchů 
podporuje vsakování
[ Rakousko, Vídeň ]

206 Zámková dlažba ve městě 
vytváří nevhodné umělé prostředí. 
Dlažba rychle morálně zastarává, 
fyzicky degraduje a není 
dostatečně únosná pro pojíždění 
vozidel údržby
[ Praha 10, Vršovice ]

207 Historické dlažby překryté 
pozdější povrchovou úpravou je 
vhodné odkrýt a obnovit
[ Praha 2, Pod Slovany ]

208 Nevhodné užití jednolitých 
ploch pro velmi široký dopravní 
pruh vytváří nelidské měřítko 
dopravního koridoru
[ Praha 6, Svatovítská ]
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by však neměla znamenat nárůst umělosti. Příkladem 
povrchů může být dlažba „topstone“ v kombinaci 
s kamenem nebo pemrlovaným povrchem (před-poškozený 
povrch, který je schopen absorbovat časové opotřebení) 
nebo další vhodné materiály, jejichž příklady lze nalézt 
ve Vídni, Berlíně, Kodani a jiných evropských městech.

Z důvodu krátké životnosti a nízké estetické kvality 
není možné doporučit užívání betonové zámkové 
dlažby. Tento typ dlažby by ve městě neměl být vůbec 
používán. Povrch je náchylný k rychlé morální i fyzické 
degradaci a pojezd vozů techniky správy a údržby 
způsobuje výrazné poškození povrchu.[D.1_08] 

 — Povrchy v parcích
V parcích, zahradách a na veřejných prostranstvích 
s vegetací je vhodné používat měkké a propustné povrchy, 
zejména mlatové či válcované štěrkové povrchy. Míra 
vhodnosti použití mlatu i v intenzivně využívaných 
městských prostorech závisí na kvalitě jeho provedení 
a následné údržby. Jeho špatná pověst je způsobena 
především nedodržováním správných technologických 
postupů při provádění. Při nedostatečném odvodnění 
dochází k rozmáčení, při nedostatečném zhutnění 
a nesprávném profilování podloží dochází k sesedání 
a vzniku kaluží a dlouhodobě vlhkých míst. Pro dosažení 
kvalitního mlatového povrchu je stěžejní správná 
konstrukce podloží. Tradičně se používají vázací příměsi 
reagující na vlhkost. Pro nalezení vhodného složení 

[D.1_08]  Správce komunikací vzhledem k nízké životnosti 
a nízké únosnosti pro čisticí techniku nepřevádí do správy a údržby 
komunikace a chodníky budované z betonové zámkové dlažby.

směsi pro dané místo se doporučuje nejprve vytvoření 
vzorku. Mlat není vhodný pro plochy s většími sklony.

Při použití asfaltového povrchu v parcích je vhodné 
pracovat s vhodnou škálou barevností a hrubostí 
(uplatnění kamenného plniva), které umožní přiblížit 
jeho vzhled přírodnímu charakteru. Vhodným může 
být například probarvený asfalt v okrové barvě mlatu.

 — Speciální pochozí plochy

Rozšířené chodníkové plochy
V závislosti na materiálu, jeho struktuře může být vhodné 
rozšířené a vysazené chodníkové plochy barevně odlišit 
od navazujících povrchů kontinuálního chodníku, viz 
kapitola Vozovka a jízdní pruhy →[C.2.2/s. 83]. Zejména 
vzor mozaikových povrchů by (v závislosti na typu) 
neměl do prostoru rozšíření přesahovat. Struktura 
a barevnost obou materiálů by však měla být příbuzná 
a barevně sladěná. V případě chodníků s monolitickým 
povrchem je vhodné povrch materiálově nedělit.

Chodníkové přejezdy 
a zvýšené přechody
Pro zdůraznění priority průběžného pásu chodníku by 
měly chodníkové přejezdy vizuálně co nejvíce splynout 
s povrchem chodníku. V případě kamenné navazující 
chodníkové dlažby je vzhledem k potřebám únosnosti pro 
pojíždění vozidel pro tyto plochy vhodné užívat například 
dlažební kostky stejného materiálu, pouze většího 
rozměru →[foto 210/s. 136]. Obdobným způsobem by 
měly být řešeny i frekventované zvýšené přechody pro 
chodce přes zklidněné komunikace a zvýšené Křižovatky 

a křížení →[C.2.3/s. 88]. V historickém prostředí je 
však nutné respektovat zachovalou historickou dlažbu.

Sdílený prostor
Plochy sdíleného prostoru se zpravidla provádí v jedné 
výškové úrovni. Pro organizaci pohybu je vhodné využívat 
zejména kombinování příbuzných povrchů, stejných 
materiálů různé velikosti, kompatibilních struktur 
a barevnosti. Je vhodné použít materiály, jejichž pohledový 
charakter odpovídá pobytovému prostoru, primárně je 
pohodlný pro chůzi a svou únosností umožňuje pojíždění 
vozidly. U sdílených prostorů s vyloučením motorové 
dopravy je vhodný povrch z jednotného materiálu pro 
celý profil ulice. Sdílené prostory s motorovou dopravou je 
vhodné příbuzným materiálem vizuálně odlišit primárně 
pojížděný povrch od povrchu primárně určeného pro chůzi. 
Podrobněji viz kapitola Sdílený prostor →[C.1.1/s. 66].

Prvky pro osoby se 
sníženou schopností orientace a pohybu
Prvky pro nevidomé a slabozraké v pochozích plochách 
je třeba vytvářet ze škály certifikovaných materiálů.[D.1_09] 
Vzhledem k omezenému sortimentu těchto prvků je 
nutné hledat vhodné materiály a příklady v zahraničí 
a usilovat o rozšíření škály nabízených certifikovaných 
materiálů a doplnit ji o další certifikované prvky, 
zejména přírodního charakteru. Používání stávajících 
certifikovaných unifikovaných prefabrikátů je 
zejména v historických částech města nevhodné.

[D.1_09]  ↗ Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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Pomocné vodicí prvky je vhodné tvořit ze stejného 
materiálu jako navazující povrchy, s využitím kontrastů 
hrubých a hladkých materiálů. Na hladkém povrchu 
chodníku je vhodné provést vodicí linie pomocí příbuzného 
materiálu v hrubém provedení, v hrubé dlažbě je vhodným 
řešením hladký pruh dlažby. Barevné odlišení vodící linie 
je vhodné provést kontrastním odstínem jedné barvy, 
případně přizpůsobením odstínu jedné barvy odstínu 
barvy druhé. Použití příliš výrazných chromatických barev 
(například červené či žluté barvy) není ve městě vhodné.

Chybně či nedostatečně provedená realizace úprav 
signálních a varovných pásů může být pro osoby 
s omezenou schopností orientace životu nebezpečná. 
Vodicí linie a bezbariérové řešení musí vytvářet 
kontinuální cestu městem, nejlépe být součástí 
plnohodnotné sítě. Pokud jsou někde tyto cesty přerušeny, 
ztrácejí smysl. Při dodržení všech zásad není pohyb 
nevidomých problematický ani ve sdíleném prostoru. 

Pro správné provedení je třeba projekty 
včas konzultovat se zástupci cílových uživatelů 
(nevidomí a slabozrací, tělesně postižení, 
Pražská organizace vozíčkářů, SONS atd.).

V historickém městě a některých 
oblastech kompaktního města je 
žádoucí na chodníkové plochy 
používat pražskou mozaiku.
↗ SCHUBERT, Alfréd a kol. Péče 
o památkově významné venkovní 
komunikace. 1. vyd. Praha: Národní 
památkový ústav, 2007.

Vzory pražské mozaiky by měly 
plynule a přirozeně pokračovat 
přes nároží budov. V místech, 
kde lze očekávat problematická 
napojení a složité řešení detailů, 
je nutné volit takový vzor, který 
toto umožní.
↗ SCHUBERT. Péče o památkově 
významné venkovní komunikace. 
Praha: Národní památkový ústav, 2007.

Strojně řezané mozaikové kostky 
je vhodné použít pouze pro nově 
navržené pravoúhlé vzory a vzory 
větších rozměrů.

Při rekonstrukcích a obnovách 
chodníků s pražskou mozaikou je 
nutné pečlivě pracovat s jejími 
vzory. Tam, kde zůstala uchovaná 
historická dlažba s původním 
vzorem, je třeba typ dlažby i se 
vzorem zaznamenat a znovu 
obnovit. 

Použití mozaikové dlažby pro 
velké plochy náměstí apod. není 
vhodné. Mozaiková dlažba je 
tradičně určena zejména pro 
plochy chodníků podél budov. 

Při návrhu pražské mozaiky lze 
používat nově navržené vzory. 
Přednostně by však mělo jít 
o abstraktní vzory na úrovni 
uměleckého díla s dlouhou 
morální životností, které by 
neměly obsahovat reklamu či loga 
firem. 

Pro původní historické složité 
a zakřivené vzory je třeba použít 
sekané a štípané mozaikové 
kostky.

Vzor pražské mozaiky je nutné 
měnit pouze na hraně budovy. 
Vzor dlažby v historickém městě 
by měl vždy odpovídat šíři fasády 
domu.

[ pravidla: pochozí a sdílené povrchy ]
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Pro vícebarevné vzory je třeba 
volit kontrastně barevné horniny 
s obdobnými technickými 
vlastnostmi. Kombinování výrazně 
odlišných typů materiálů dlažeb 
(např. kamenné s betonovou, 
nebo vápencové s žulovou) 
v jedné vymezené ploše je třeba 
se vyvarovat z důvodu rozdílné 
opotřebitelnosti.

Pro pohodlnější chůzi 
po dlážděných plochách 
ve městě, v některých případech 
i pro pohodlnější průjezd 
cyklistů, je vhodné historickou 
dlažbu adekvátním způsobem 
doplnit o hladký povrch pruhy 
z velkoformátové dlažby nebo 
hladší dlažby.

Velkoformátová dlažba je 
vhodným materiálem pro 
pohodlnou chůzi ve městě. 
Z hlediska únosnosti je méně 
vhodná pro pojezd vozidel. 
Použití je v hodné na plochách se 
zamezením vjezdu motorových 
vozidel včetně zásobování. 

Tam, kde je velkoformátová 
dlažba určena i pro vjezd vozidel, 
je třeba zvolit únosnější dlažbu 
ze silnějších kamenných desek 
do štěrkového polopropustného 
lože, případně kamenné dlaždice 
spojené se spodní únosnou 
betonovou vrstvou (např. 
Topstone).

Chodníkové přejezdy (vjezdy 
do dvorů a garáží apod.) v jedné 
výškové úrovni s chodníkem je 
třeba řešit minimálním optickým 
materiálovým odlišením oproti 
navazujícímu chodníku. Materiál 
přejezdu s větší únosností by 
měl mít podobnou strukturu 
a barevnost jako chodník a měl by 
být odlišen od vozovky.

Zvýšené přechody je třeba opatřit 
materiálem shodné či podobné 
struktury a barevnosti, jako 
navazující chodník, vzhledem 
k pojíždění vozidel však s vyšší 
únosností.

Pro pochozí plochy rekreačních 
a relaxačních míst je vhodné 
použít měkké povrchy, které jsou 
příjemnější pro chůzi. Nezpevněné 
povrchy nejsou vhodné pro příliš 
frekventovaná místa uvnitř města.

Pro cesty a chodníky v parcích 
a zahradách jsou vhodné povrchy 
z mlatu, případně propustného 
asfaltu. Odolnost mlatového 
povrchu je velmi závislá 
na kvalitním provedení a správné 
údržbě. Použití městského 
typu dlažby je pro povrchy cest 
v přírodním parku méně vhodné.

Rozhraní nezpevněné a zpevněné 
plochy je vhodné doplnit o čisticí 
zónu.

Frekventovaná místa 
na nezpevněných plochách 
například před vchody do budov, 
kolem laviček apod. je vhodné 
zpevnit zapuštěným roštem nebo 
jiným skrytým prvkem, který 
zachovává kontinuitu materiálu 
nezpevněné plochy.
→[D.5.1 Mobiliář k sezení/s. 209] 

Nezpevněné povrchy je za určitých 
podmínek vhodné kombinovat 
s velkoformátovými nášlapnými 
prvky či pásy zpevněných 
povrchů, zejména pro vytvoření 
pevných nášlapných ploch 
za nepříznivého počasí.

Povrch a textura užitých 
zpevněných ploch v parcích 
a zahradách by měl reflektovat 
přírodní charakter prostředí.
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Na dětských hřištích 
a na sportovištích je vhodné 
používat měkké materiály, které 
tlumí dopad. Prvky by měly být 
provedeny z materiálů ve své 
přirozené podobě.
→[C.2.7 Hřiště/s. 112]

Barva vodicích linií by měla 
odpovídat barevné škále povrchů 
v daném prostředí tak, aby 
nenarušovala celkové vnímání 
prostoru. Je třeba hledat míru 
vyváženosti s požadavkem 
na barevně kontrastní odlišení, 
aby mohla být zaznamenána 
i slabozrakými. 

Umělé vodicí linie pro zrakově 
postižené musí být provedeny 
z kvalitních materiálů 
certifikovaných pro tento druh 
použití v souladu s bezbariérovou 
vyhláškou.
↗ Vyhláška 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.

Vodicí linie v úrovni povrchů 
by měly být ze stejného nebo 
příbuzného materiálu jako 
navazující povrch. Např. v dlažbě 
z dlažby s odlišnou povrchovou 
strukturou. Z tohoto důvodu 
je třeba výrazně rozšířit škálu 
certifikovaných prvků.

209 Užití velkoformátové dlažby na plochách náměstí je pohodlné pro 
chůzi a vytváří reprezentativní charakter prostranství
[ Slovensko, Bratislava, Hlavní náměstí ]

210 Vhodně provedený povrch 
chodníkového přejezdu ze 
stejného materiálu, jako je povrch 
chodníku, odlišen pouze velikostí 
(únosností) dlažebních kostek. 
Povrch chodníku je jasně vymezen 
odlišným materiálem oproti 
vozovce
[ Litomyšl, Havlíčkova ]

211 Hladký pruh pohodlnější 
pro cyklisty a pěší, vhodný i pro 
orientaci v prostoru. Vhodná 
aplikace v historickém městě
[ Praha 1, Staroměstské náměstí ]

212 Výsadbový pás z mlatu, vhodný pro běhání, velkoformátová 
dlažba vhodná pro chůzi a asfaltový povrch pro jízdu na kole.
[ Francie, Paříž ]

213 Chodník z monolitického 
betonu
[ Dánsko, Kodaň ]

214 Velkoformátové desky pro 
chodníky z kvalitního broušeného 
betonu
[ Francie, Paříž ]

[ příklady ][ pravidla: pochozí a sdílené povrchy ]
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215 Mlatový povrch mezi stromy v kombinaci s dlažbou vytváří 
příjemné pobytové prostředí a umožňuje zasakování dešťové vody
[ Německo, Berlín, Museumsinsel ]

216 Pro malé chodníčky a cesty 
v parku je vhodné užití mlatového 
povrchu
[ Francie, Paříž ]

217 Vhodné použití zapuštěného 
kovového roštu pro zpevnění 
mlatového povrchu u lavičky
[ Německo, Berlín, Park  
am Gleisdreieck ]

Povrch vozovky je nutné 
přizpůsobit okolnímu prostředí 
a místu, kterým prochází.

Dlažba na vozovce je společně 
s dopravním opatřením pro snížení 
rychlosti vhodným nástrojem 
pro zklidňování dopravy.

Mimo funkční parametry povrchů vozovek (textura, 
hladkost, smyková odolnost, tvrdost, únosnost, 
trvanlivost, odvodnění povrchu) je nutné při návrhu 
povrchu vozovky zohlednit kontext a přizpůsobit povrch 
vozovky především okolnímu prostředí a místu, kterým 
prochází, a to i v případě významnějších komunikací. 
Vozovky procházející či křižující významné veřejné 
prostranství (např. náměstí, park, významnou ulici) by 
měly zpravidla změnit povrch s ohledem na navazující 
povrchy prostranství, zejména pro scelení charakteru 
místa, uvědomění si kontextu či zklidnění průjezdu 
vozidel. Povrch vozovky by měl být jednotný po celé 
délce průjezdu daným veřejným prostranstvím, 
případná změna barvy či struktury materiálu musí 
být kompozičním záměrem či prostředkem organizace 
pohybu. Vhodnou změnou povrchu je možné řešit 
zpomalovací pásy nebo zvýšené přechody.

Vhodným použitím kombinace různých materiálů 
lze nahradit vodorovné značení. Změnou typu nebo 

barevnosti povrchů lze docílit organizace funkčních 
ploch, například vymezení parkovacích a autobusových 
zálivů či pruhů. Pro docílení městského a pobytového 
charakteru je vhodné toto řešení upřednostňovat.

Volba povrchu
V historickém městě, s výjimkou silně zatížených 
dopravních tepen, by měla být upřednostňována 
vozovková kamenná dlažba velkého formátu, 
případně kamenná žulová či křemencová dlažba 
odpovídající tradičnímu charakteru prostředí. Živičné 
povrchy by měly být minimalizovány.[D.1_10] 

Dlažba na vozovce je společně s dopravním opatřením 
pro snížení rychlosti vhodným nástrojem pro Zklidňování 
dopravy →[odst./s. 60] i v ulicích kompaktního, 
zahradního a modernistického města. Při použití dlažby 
na vozovce při rychlostech nad 30 km/h však výrazně 
narůstá hluk. Pro zatíženější komunikace a pojížděné 
povrchy s vyšší průjezdnou rychlostí mimo historické 
centrum je třeba vzhledem k významu a charakteru 
místa užití dlažby vždy individuálně zvážit. S ohledem 
na vyšší hlučnost a kluzkost povrchu, který způsobuje 
delší brzdnou dráhu, je obecně vhodnější užití rovinného 
materiálu beze spár, zejména živičných povrchů.

Pro správnou funkci, snadnou údržbu a vlastnosti 
podporující nižší hlučnost je třeba u asfaltových povrchů 

[D.1_10]  Úprava povrchů v Pražské památkové rezervaci 
podléhá pravidlům Národního památkového ústavu. Přesnější 
parametry povrchů v Pražské památkové rezervaci bude 
definovat Koncepce povrchů v Pražské památkové rezervaci, 
která je v současnosti zpracovávaná ve spolupráci IPR a NPÚ.

D.1.1.2 Pojížděné povrchy
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dosáhnout kvalitního rovinného povrchu bez jakýchkoli 
spár a přerušení, které jsou zdrojem hluku a potenciálního 
poškozování povrchu. Opravám sítí technické 
infrastruktury se věnuje kapitola Podzemní vedení sítí 
→[D.3.1/s. 180]. Pro další snížení hlučnosti je vhodné 
používat tzv. tichý asfalt, který utlumí hluk až o 7 dB, 
oproti klasickému (aplikován např. v ulici 5. května).

Pro bezpečnost provozu je stěžejní dostatečné 
odvodnění plochy vozovky. Kaluže a mokré plochy 
vozovky zvyšují kluzkost povrchu a prodlužují 
brzdnou dráhu a zároveň způsobují oslnění 
řidičů při odrazu světel či slunečních paprsků. 
Povrchové odvodnění je vhodné doplnit i použitím 
propustných materiálů (např. porézní asfalt).[D.1_11] 

Umísťování nezakrytých betonových panelů ve městě 
je nežádoucí. Betonové panely jsou vhodné pouze pro 
dočasné komunikace k zabránění poškození povrchu pod 
nimi. Tam, kde jsou dnes umístěné, je třeba je postupně 
odstraňovat a nahrazovat jiným vhodným povrchem.

Křižovatky
Povrchy křižovatek by měly mít standardně stejnou 
povrchovou úpravu jako vozovky bezprostředně 
navazující. Pokud se stýkají ulice s jinou povrchovou 
úpravou, je křižovatka řešena v materiálu významnější 
z ulic. V některých případech může být vhodné pomocí 
materiálového řešení křižovatku zvýraznit odlišením 

[D.1_11]  Tyto materiály neobsahují jemné příměsi, 
a proto umožňují průtok vody dutinami materiálu. Zvyšují 
tak množství vsakované vody. Voda se nedrží na povrchu 
vozovky a netvoří se kaluže v místech nerovností. V prašném 
prostředí však časem dochází ke ztrátě pórozity.

materiálu a posílit tak její charakter. Zklidněné Křižovatky 
a křížení →[C.2.3/s. 88] se sjednocenou výškou vozovky 
a chodníku je vhodné opatřit povrchem se strukturou 
a barevností příbuznou s materiálem chodníků i vozovek. 
Vždy však musí být zřetelné odlišení plochy pojížděné 
a pochozí. Na pojížděné ploše je třeba použít materiál 
s větší únosností než na chodníku. Vhodným povrchem 
pro tento typ ploch je např. žíhaná žulová či křemencová 
dlažba malého formátu, v případě živičných povrchů 
probarvený asfalt v barvě odpovídající povrchu chodníku.

Parkovací zálivy
Parkovací záliv je nutno vnímat jako klidovou část 
vozovky, jeho povrch by měl být materiálově blízký 
povrchu chodníku a vyčleňovat se vůči vozovce, čímž 
dojde k optickému zúžení jízdního pruhu vozovky 
a celkovému zklidnění prostoru. Je-li vozovka opatřena 
živičným povrchem, je vhodné použít pro parkovací záliv 
dlažbu. Vodorovné dopravní značení parkovacích míst 
je vhodné nahradit materiálovým odlišením v dlažbě 
a jeho podélné vymezení pruhy odlišně skládané 
dlažby, případně je možné použít zvýšení s nízkým 
obrubníkem nebo zkosenou obrubou pro větší oddělení 
od vozovky. →[foto 220/s. 141] Parkovací místa 
pro osoby se sníženou schopností pohybu musí být 
pohodlně bezbariérově přístupná, tj. měla by být v rovině 
s chodníkem a opatřena materiálem vhodným pro pohyb 
těchto osob (zejména není vhodné užití zatravňovací 
dlažby). Dále viz také kapitola Parkování →[C.2.6/s. 107].

Parkoviště
Povrch Parkoviště →[odst./s. 108] je nevhodné řešit 
jednolitou asfaltovou plochou. Materiál s vhodnou 
strukturou dokáže zjemnit měřítko velkých ploch. 
S ohledem na rozměry parkovacích ploch je vhodné užívání 
povrchů umožňujících zasakování dešťové vody. S ohledem 
na charakter lokality je vhodné použití kamenné dlažby 
s prorostlou travní spárou. →[foto 289/s. 153] U takto 
řešených povrchů parkovišť je nutné opatřit parkovací 
stání osob se sníženou schopností pohybu jiným vhodným 
materiálem. Tato místa je nutné umístit vždy logicky 
k potřebným vazbám v místě i s ohledem na výškovou 
a materiálovou návaznost. Parkoviště je vhodné členit 
pomocí vhodně volených vegetačních prvků.[D.1_12] 

Autobusové zastávky
Povrchy použité pro autobusový Zastávkový záliv 
→[odst./s. 100] musí mít vysokou odolnost, aby 
dostatečně odolávaly vysoké zátěži častého zastavování 
a rozjíždění (tlakům, tahům, smykům a změnám teploty). 
V případě zastávky bez zálivu by měl být povrch příbuzný 
s povrchem vozovky, u zálivů autobusových zastávek by 
měl být povrch barvou a strukturou příbuzný chodníkům, 
obdobně jako pro Parkovací zálivy →[odst./s. 138]. 

Cyklistické pruhy
Cyklistické pruhy je třeba s ohledem na charakter 
daného veřejného prostranství a navazujícího povrchu 

[D.1_12]  ↗ Pražské stavební předpisy: §33: Forma 
a charakter parkování. Návrh znění z ledna 2014.
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opatřovat hladkým materiálem s minimalizací spár. 
Z hlediska bezpečnosti je vhodné je odlišit jiným typem, 
barevností či strukturou materiálu, případně ještě 
v rámci vozovky doplněné ohraničující linií, viz Hrany 
a rozhraní povrchů →[D.1.1.4/s. 145]. Do dlážděných 
povrchů města nesmí být vkládán cyklopruh z odlišných 
materiálů (asfalt, beton), ale výlučně v podobě kamenné 
dlažby, materiálově odpovídající charakteru navazujícího 
povrchu. Vhodným řešením pro historické město může 
být doplnění vozovky o hladší kamennou dlažbu s dobře 
upravenými spárami (může jít o řezanou dlažbu z téhož 
materiálu, zbroušenou dlažbu apod.). →[foto 219/s. 141] 
Především z důvodu kluzkosti a nerovnosti není vhodné 
použití vozovkové dlažby či povrchového plnoplošného 
nátěru vodorovného značení. Vodorovné dopravní 
značení na kamennou dlažbu či užití živičných pásů 
není v historickém centru města vhodné. U vozovek 
s živičným krytem je vhodné použít probarvený asfalt, 
případně pouze vodorovné dopravní značení.

Při doplňování cyklistických pruhů v Pražské 
památkové rezervaci je třeba vždy postupovat 
v souladu s principy památkové péče.

Zpomalovací pásy a zvýšené 
přechody pro chodce je vhodné 
řešit z materiálu, který je příbuzný 
s povrchy vozovky a chodníků. 
V případě dlážděného chodníku 
a asfaltové vozovky je třeba užít 
dlažbu, v případě velkoformátové 
dlažby ve vozovce je vhodné užít 
dlažbu menšího formátu blízkého 
formátu dlažby chodníků.

Pro pojížděné plochy mimo 
historické město je vhodné 
používat jednolité povrchy beze 
spár. Pro snížení hluku je vhodné 
pro povrch vozovky použití tzv. 
tichého asfaltu.

V ulicích zatížených motorovou 
dopravou v historickém městě, 
které specifikuje koncepce 
povrchů,  je vhodné pojížděné 
plochy opatřovat jednolitým 
povrchem beze spár, např. asfalt.
↗ Koncepce povrchů v Pražské 
památkové rezervaci, v současnosti 
zpracovávaná ve spolupráci IPR a NPÚ.

V historickém městě je vhodné 
zachovávat tradiční kamennou 
dlažbu pražských vozovek 
a provádět její pravidelnou údržbu 
a obnovu.

Dlažbu je vhodné užívat 
ve zklidněných ulicích pro snížení 
rychlosti průjezdu vozidel.
→[C.1.2 Klidné a zklidněné 
ulice/s. 70] 

V případě styku dvou různých 
materiálů je vhodné, aby povrch 
významnější ulice plynule 
pokračoval na úkor povrchu 
vedlejší ulice. V tomto případě je 
nutné pečlivě řešit detail styku 
obou povrchů.

Umísťování nezakrytých 
stavebních betonových panelů 
ve městě je nežádoucí. Tam, 
kde jsou dnes umístěné, je 
třeba je postupně odstraňovat 
a nahrazovat jiným vhodným 
povrchem.

Zklidněné křižovatky se 
sjednocenou výškou vozovky 
a chodníku je vhodné opatřit 
povrchem se strukturou 
a barevností příbuznou 
s materiálem chodníků i vozovek. 
Vždy však musí být zřetelně 
odlišeny plochy pojížděné 
a pochozí.
→[C.2.3 Křižovatky a křížení/s. 88]

[ pravidla: pojížděné povrchy ]
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Vodorovnou organizaci funkčních 
ploch (vymezení parkovacích 
a autobusových zálivů či pruhů) 
je vhodné přednostně provést 
změnou typu a barevnosti povrchů 
namísto použití vodorovného 
dopravního značení.

Povrchy použité pro autobusové 
zastávky musí mít vysokou 
odolnost proti vysoké zátěži, 
tlakům, tahům, smykům a změnám 
teploty. Zastávky ve vozovce by 
měly být materiálově a barevně 
příbuzné povrchu vozovky, 
zastávkové zálivy by měly být 
barevností svého povrchu blízké 
materiálu chodníku.

Povrch parkovacího zálivu by měl 
být odlišný od povrchu vozovky, 
materiálovým řešením by měl být 
přidružen k chodníku. V některých 
případech může být vhodné jej 
vůči vozovce vymezit výškově 
zkosenou obrubou, vůči chodníku 
nízkým obrubníkem. 

Vyhrazená stání pro vozidla 
přepravující osoby se sníženou 
schopností pohybu musí být 
bezbariérově přístupná, včetně 
volby vhodného materiálu.
↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.

Parkovací plochy je vhodné 
doplnit parkově upravenou 
vegetací s dostatečným 
množstvím stromů s adekvátním 
prostorem pro kořenovou složku. 
Parkovací plochy by neměly být 
řešeny jako jednolitá plocha. 
↗ Pražské stavební předpisy: §33: 
Forma a charakter parkování. Návrh 
znění z ledna 2014.

Parkovací plochy by měly být 
opatřeny materiálem se strukturou 
zjemňující měřítko prostoru. 
Vhodné je užití např. dlažby se 
zatravněnou spárou.

Cyklistické pruhy je vhodné 
decentním způsobem materiálově 
odlišit od ostatních jízdních 
pruhů, případně je oddělit 
ohraničující linií. Cyklistické 
pruhy odlišené barevným nátěrem 
nejsou vhodné z hlediska nízké 
ochrany proti skluzu.
→[C.2.5 Cyklistická opatření/s. 101]

Do dlážděných povrchů města 
nesmí být vkládán cyklopruh 
z odlišných materiálů (asfalt, 
beton), ale výlučně v podobě 
kamenné dlažby materiálově 
odpovídající charakteru 
navazujícího povrchu. 

Cyklistické pásy v historickém 
městě je vhodné řešit doplněním 
vozovky o hladší kamennou 
dlažbu s dobře upravenými 
spárami (řezanou dlažbou z téhož 
materiálu, zbroušenou dlažbou 
apod.). V Pražské památkové 
rezervaci je třeba vždy postupovat 
v souladu s principy památkové 
péče.

Povrch vozovky je žádoucí 
přizpůsobit místu, kterým 
prochází, a to i u významnějších 
komunikací. Vozovky procházející 
či křižující významné veřejné 
prostranství by měly zpravidla 
změnit povrch s ohledem 
na navazující povrchy daného 
prostranství.

[ pravidla: pojížděné povrchy ]
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[ příklady ]

218 Dlažba na vozovce výrazným způsobem napomáhá  
zklidnění prostoru
[ Praha 6, Dr. Zikmunda Wintera ]

219 Vhodné materiálové řešení cyklistického pruhu z hladší dlažby 
v místech s hrubou dlažbou v historickém a kompaktním městě
[ Německo, Drážďany ]

220 Vhodné vymezení 
parkovacího zálivu mírným 
zvýšením a použitím jiné dlažby 
než je povrch vozovky
[ Praha 7, Bubeneč ]

221 Vhodné materiálové odlišení 
jednotlivých ploch s různým 
charakterem využití příbuznými 
materiály
[ Brno ]

222 Vhodné materiálové 
a výškové řešení místa  
pro přecházení dlážděné 
zklidněné ulice
[ Praha 1, Dlouhá ]

223 Vhodné materiálové řešení 
přechodu pro chodce, nahrazující 
vodorovné značení nátěrem
[ Vysoké Mýto, náměstí Přemysla 
Otakara II. ] 

224 Vhodné materiálové odlišení 
zvýšeného přechodu pro chodce 
v křižovatce
[ Rakousko, Vídeň ]

225 Vhodné decentní zvýraznění 
ostrůvku příbuzným materiálem, 
namísto vodorovného značení
[ Krásná Lípa ]

226 Záplata opatřená nevhodným 
materiálem nenavazujícím 
na okolní povrchy
[ Praha 2, Karlovo náměstí ]

227 Velmi výrazné odlišení 
asfaltové vozovky od navazujícího 
pěšího prostoru ulice namísto 
sjednocení celkového profilu ulice 
je zpravidla méně vhodné
[ Francie, Grenoble ]
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Tramvajové těleso nesmí být 
navrhováno jako samostatný prvek, 
ale musí být vnímáno jako integrovaná 
funkční i vizuální součást veřejného 
prostranství, kterým prochází.

Tramvajová trať výrazným způsobem spoluvytváří 
prostředí veřejných prostranství, zvyšuje jejich atraktivitu 
a užívání. Při průchodu veřejným prostranstvím by neměla 
působit jako cizorodý prvek, ale jako integrální součást 
místa, jejíž povrch vychází z charakteru místa a povrchů 
v jeho bezprostřední návaznosti. →[foto 228/s. 144]

Ve sdíleném prostoru ulice či náměstí by měl kryt 
tělesa přirozeně splývat s povrchem navazujícího 
veřejného prostranství tak, aby tramvajový pás 
nenarušoval celkovou figuru neděleného prostranství.

Z hlediska povrchů, užívání a dopadů na městské 
prostředí lze pro účely manuálu tramvajová tělesa dělit 
na pojížděné/nepojížděné a integrované/samostatné 
a jejich kombinace. Tramvajový pás by měl být vždy 
přednostně umístěn v prostoru ulice. Drážní estakády, 
samostatná tramvajová tělesa na náspech apod. by neměly 
být v urbanizovaném území vůbec používány. Prostorová 
segregace funkcí vždy omezuje prostupnost území a vytváří 
vnitřní periferie v rámci města. →[foto 238/s. 144]

Při návrhu typu pásu je vždy vhodné uvážit, kde 
bude, resp. v budoucnosti by mohl být, tramvajový 
pás zároveň koridorem pro autobusovou dopravu.

Integrované tramvajové pásy
Ve městě a zejména v centru města je obecně nejvhodnější 
užívat tramvajové pásy integrované do prostoru ulice, 
jejichž materiál a povrch odpovídá materiálu bezprostředně 
navazujícímu, který zachovává celistvý charakter 
daného veřejného prostranství a umožňuje také četné či 
neomezené příčné vazby a možnosti pohybu a přecházení, 
které jsou pro městské prostředí charakteristické.

Nezvýšené tramvajové pásy ve vozovce by měly být 
materiálově sjednoceny s celkovým charakterem plochy 
ulice, prostor by měl působit celistvě. Pokud tramvajový 
pás prochází plochou dlážděnou například v pěších 
zónách, je nezbytné použít pro kryt pásu stejný či podobný 
typ dlažby. V některých místech může být vhodné 
přiměřené odlišení ve skladbě materiálu, barevnosti 
upozorňující chodce (resp. řidiče vozidla), že se nachází 
v místě (resp. v pruhu, který mu není primárně určen), 
kde je třeba větší ostražitosti. Vkládání tramvajových těles 
z cizího materiálu (asfalt, beton apod.) do dlážděných 
povrchů je nevhodné. Pro zaručení plynulého provozu 
veřejné dopravy je v některých situacích vhodné 
nezvýšené tramvajové pásy oddělit od vozovky 
podélně vedenými prahy, viz Hrany a rozhraní povrchů 
→[D.1.1.4/s. 145]. Ty je však nutné řešit tak, aby je bylo 
možné při pomalé jízdě nouzově přejet, případně je doplnit 
o častá přerušení, aby bylo možné z bezpečnostních 
důvodů na tramvajový pás vjet a vyjet z něj.

Kryt tramvajového tělesa by měl být jednotný 
v celém průběhu veřejného prostranství (ulice/
náměstí). V případě nutnosti odlišení povrchů, např. 
na křižovatkách, je nutné provést v jednotném povrchu 
celou křižovatku. Změna povrchu zakončená u různě 
vzdálených výhybek od křižovatky je nevhodná.

Samostatné tramvajové pásy
Povrchy samostatných tramvajových těles by měly být 
vždy voleny na základě celkového prostorového konceptu 
veřejného prostranství, kterým procházejí. Dlouhé úseky 
tramvajového pásu, které neumožňují jeho přejíždění nebo 
přecházení napříč, jsou v městském prostředí nežádoucí, 
neboť přetrhávají příčné vazby a rozdělují veřejná 
prostranství. Proto by měly vždy být doplněny o dostatečné 
množství bezbariérových přechodů a přejezdů.

Vzhledem k požadavkům na snižování hlučnosti 
a zvyšování kvality povrchů tramvajových tratí se 
v poslední době užívají zatravněné tramvajové pásy. 
Travnaté povrchy či povrchy s extenzivní zelení jsou 
vhodné především v modernistickém a zahradním 
městě, v místech, kde tramvajová trať prochází parkem, 
a můžou být vhodné pro Ulice zatížené motorovou 
dopravou →[C.1.4/s. 74]. Zatravnění tramvajových 
pásů travními koberci je však spojeno s vysokými 
náklady na údržbu, zejména v podobě zavlažování 
a sečení. Zatravnění je vhodné provést méně nákladným 
způsobem za pomoci extenzivní zeleně, případně 
zatravňovací dlažbou. V tomto ohledu je nejvhodnějším 
povrchem extenzivní suchomilný trávník, viz 
kapitola Pobytové louky a trávníky →[D.2.4/s. 174]. 

V městských ulicích vyžadujících velké množství 
příčných vazeb není užití zatravněných pásů 
vhodné z důvodu potřeby častého přecházení. 

Otevřené tramvajové svršky vytvářejí výraznou 
fyzickou a vizuální bariéru a rozdělují uliční prostor 
na dvě části. Pro městské prostředí jsou zásadně 
nevhodné. Použití je možné pouze výjimečně v periferních 
oblastech mimo zástavbu z důvodu nižších pořizovacích 
nákladů. Vždy je však vhodné hledat i jiná nenákladná 

D.1.1.3 Povrchy tramvajových těles

Prvky
 Materiály a povrchy
Podlaha veřejných prostranství

D 
1
1



143

řešení, která tramvajové těleso zakrývají, zejména 
extenzivní zeleň. Primárně je však nutné volit materiál 
odpovídající charakteru prostředí a konceptu ulice 
a pro snížení hlučnosti volit jiná technická opatření.

Pro místa podjezdů mostů apod. je vhodné pro 
samostatné tramvajové pásy užívat takové povrchy, 
které utlumí hluk, nebudou působit negativně a zároveň 
umožní pojezd čisticí techniky. Pro toto užití jsou 
vhodné například gumové pojížděné povrchy (neplatí 
pro památkově chráněné historické plochy).

Pro tramvajové tratě lze rovněž použít další 
alternativní povrchy, které mohou přinést vyšší kvalitu 
veřejných prostranství. Vhodné může být např. užití 
dřevěného povrchu (viz příklady). Toto řešení může 
být vhodné zejména na mostech či nábřežích.

Železobetonové (BKV) panely bez dalšího krytí je 
nevhodné umísťovat v městském prostředí, a to jak 
z estetických důvodů, tak i z důvodů vysoké hlučnosti.

Problematice trakčního vedení se podrobně 
věnuje kapitola Nadzemní prvky →[D.3.2/s. 183].

Zatravněné tramvajové pásy 
je nutné používat s ohledem 
na charakter lokality a typologii 
veřejného prostoru. Jsou 
vhodné zejména na ulicích 
zatížených motorovou dopravou 
a v periferních oblastech, 
případně v místech v kontaktu 
s přírodou.

V případě zvýšeného 
tramvajového pásu je nutné 
zajistit dostatečné množství 
přechodů a příčných přejezdů.

Zatravnění je vhodné provádět 
zejména za použití extenzivní 
zeleně či jiných druhů štěrkového 
trávníku s porostem, které 
jsou méně nákladné a náročné 
na údržbu. Použití travních 
koberců je velmi nákladné a je 
vhodné zejména na významných 
veřejných prostranství.

Otevřené tramvajové svršky 
je možné umísťovat pouze 
ve výjimečných případech 
v periferních oblastech mimo 
zástavbu tam, kde není potřeba 
příčných pěších či dopravních 
vazeb.

[ pravidla: povrchy tramvajových těles ]

Materiálové provedení 
tramvajového pásu by mělo 
vycházet z charakteru místa 
a navazujících povrchů veřejného 
prostranství jímž prochází. 
Kryt tělesa by měl přirozeně 
splývat s povrchem navazujícího 
veřejného prostranství 
a nenarušovat celkovou figuru 
neděleného prostoru. 

Nezvýšený tramvajový pás 
ve vozovce by měl být opatřen 
stejným materiálem jako 
navazující povrch. V případě 
sdružení s autobusovým pásem 
je vhodné jej odlišit probarveným 
asfaltem či jiným materiálem dle 
parametrů pásu vymezeného pro 
autobusy.

Tramvajový pás je v nezbytných 
případech vhodné zvýšit 
a oddělit obrubníkem pouze 
v ulicích zatížených motorovou 
dopravou. V ostatních případech 
je z bezpečnostních důvodů 
vhodné použití zkosené 
obruby nebo zvýšené tvarovky 
tak, aby byl umožněn vjezd 
na pojížděný tramvajový pás.
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Křižovatky by měly být opatřeny 
shodným povrchem s navazující 
vozovkou. V případě požadované 
změny povrchu v rámci křižovatek 
je nutné řešit křižovatku 
jako kompozičně jednotný 
celek. Změna povrchů u různě 
vzdálených výhybek od křižovatky 
je nevhodná.



228 Příklad tramvajové trati, která přirozeným způsobem prochází 
veřejným prostorem náměstí a přebírá jeho charakter povrchu
[ Brno, náměstí Svobody ]

229 Extenzivní bezúdržbové 
zatravnění tramvajového pásu 
[ Itálie, Florencie ]

230 Příklad tramvajové trati 
vedené při kraji vozovky, která 
napomáhá zklidnění ulice 
a umožňuje pohodlné nastupování 
bez potřeby ostrůvků
[ Rakousko, Vídeň ]
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[ příklady: povrchy tramvajových těles ]

231 Pěší zóna - povrch v jedné 
úrovni a jednolitém materiálu 
poskytuje sjednocení prostoru
[ Slovensko, Bratislava ]

232 Vhodný příklad samostatně 
vedených tramvajových kolejí 
s ohledem na charakter prostředí 
a jeho možnosti
[ Praha 1, Hradčany ]

233 Příklad tramvajové trati, 
procházející sdíleným prostorem 
ulice
[ Brno, Masarykova ]

234 Tramvajový pás 
po zatravnění. Tento druh 
zatravnění vyžaduje vysoké 
nároky na údržbu v podobě 
zavlažování a sečení
[ Praha 6, Podbaba ]

235 Alternativní řešení povrchu 
tramvajové trati na mostě 
dřevěným krytem
[ Francie, Grenoble ]

236 Různě vzdálené zakončení 
různorodého povrchu v rámci 
křižovatky je z celkového vnímání 
prostoru nevhodné. Křižovatka by 
měla mít celkově jednotný povrch 
s jasným vymezením oproti 
navazujícímu povrchu ulice
[ Praha 2, Karlovo náměstí ]

237 Otevřené tramvajové svršky 
ve městě vytvářejí bariéru 
a dehonestují prostor ulice. Pro 
městské prostředí jsou zásadně 
nevhodné
[ Praha 10, V Olšinách ]

238 Samostatné tramvajové 
estakády ve městě jsou 
nepřípustným řešením. 
Nevytvářejí přirozené městské 
prostředí a výrazným způsobem 
rozdělují prostor města. Vytvářejí 
kolem sebe vnitřní periferie
[ Praha 12, Modřanská tramvajová 
trať ]
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Hrany a rozhraní by měly být součástí 
kompozice celku, neměly by být 
bariérou ale přirozeným vodítkem 
a pomáhat organizaci prostoru.

Výškové členění pomocí obrubníků plní roli vizuálního 
a fyzického vymezení ploch různého využití, napomáhá 
organizaci využívání prostoru a plynulosti pohybu, 
chrání chodce a usměrňuje odvodnění povrchů. 
Na otevřeném prostranství (např. v parcích) plní 
rovněž funkci vodicích linií pro zrakově postižené. 

Obrubníky
Pro Prahu jsou typické masivní žulové obrubníky 
s kamenickými zámky. Tyto kamenné obrubníky patří 
k pražskému charakteru a je vhodné i vzhledem ke své 
životnosti je zejména v historickém a kompaktním 
městě zachovávat.[D.1_13] Kamenné zámky by měly vždy 
směřovat vpravo ve směru pohledu z chodníku. Nové 
řezané žulové obrubníky bez kamenických zámků 
s vyšším průřezem nejsou příliš stabilní, při najetí 
vozidla na jejich povrch velmi často dochází k jejich 
vylomení z plánované polohy, což představuje nebezpečné 
situace, ale i následné vyšší náklady na údržbu.

[D.1_13]  ↗ SCHUBERT, Alfréd a kol. Péče o památkově 
významné venkovní komunikace. 1. vyd. Praha: Národní 
památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. 166 s. Odborné 
a metodické publikace; sv. 33. ISBN 978-80-87104-10-1.

V zahradním a modernistickém městě je vhodné 
užívat kvalitní betonové obrubníky. Vždy však závisí 
na použitém materiálu navazujících povrchů.

Pro autobusové zálivy je žádoucí používat zkosený 
nebo tzv. kasselský obrubník, speciální tvarovaný 
obrubník, který je svým profilem uzpůsoben 
pro blízké najetí autobusu ke hraně nástupiště 
a zabraňuje poškození pneumatiky i obrubníku.

V místech pěších vazeb, přechodů a míst pro 
přecházení je třeba používat snížení obrub jejich 
zapuštěním do úrovně navazujícího povrchu.

Parkové obrubníky
V parkově upravených plochách je vhodné minimalizovat 
výškové rozdíly mezi zpevněnými a nezpevněnými 
plochami a užívat zejména skryté obrubníky. Může jít 
o zapuštěný plech v úrovni zpevněného povrchu či 
speciální parkové obrubníky. Hrany frekventovaných 
průchozích cest přes park by však zpravidla měly 
zabezpečit funkci vodicí linie pro nevidomé.

Vymezující hrany
Hrany zpravidla zabezpečují vyhrazení samostatných 
pruhů odděleného provozu ve vozovkách vůči jízdnímu 
pruhu vozidel (tramvajový pás, cyklopruh). Tyto 
hrany je vhodné používat pouze tam, kde vzhledem 
k neukázněnosti řidičů nepostačí odlišení změnou 
materiálu či formou vodorovného dopravního značení 
(viz také Dopravní prvky a značení →[D.3.3/s. 190]) a kde 
je bezpodmínečně nutné posílit ochranu tramvajového 
pásu nebo cyklopruhu před vjezdem vozidel. 

Vymezující hrana tramvajového pásu by měla 
být vždy natolik nízká, aby ji v případě nutnosti 
(záchranné vozy, nehody apod.) bylo možné vozidlem 
bez problému přejet. V současné době se často užívají 
tzv. betonové „bumlíky“. Bylo by vhodné vyhledat 
další jiná vhodná řešení, která budou odpovídat 
městskému prostředí, zejména pro historické město.

D.1.1.4 Hrany a rozhraní povrchů
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Tam, kde dopravní zatížení 
vyžaduje fyzické oddělení 
automobilového provozu 
od pěšího a zároveň je žádoucí 
vytvoření plochy v jedné výškové 
úrovni, lze použít buď sloupek, 
nebo snížený obrubník.
→[D.5.7.2 Patníky a sloupky/s. 236]

Výška rozhraní dvou ploch 
(obrubníku) by měla znesnadňovat 
vozidlům vjezd na chodník 
a chránit chodce tam, kde je to 
nutné. V místech pěších vazeb 
však musí být umožněno pohodlné 
bezbariérové napojení chodníku 
na vozovku s nulovým rozdílem 
výšek.

Vymezující prvky v rámci vozovky 
je žádoucí provádět pouze tam, 
kde je nevyhnutelné ochránit 
nerušený průjezd tramvajové 
dopravy jiným způsobem. Je 
vhodné je provádět tak, aby 
nenarušovaly celistvost ulice a aby 
bylo možné je v případě potřeby 
přejet (zásobování, záchranné 
vozy, nehody).

V historickém a kompaktním 
městě je žádoucí užívat kamenné 
žulové obrubníky s kamenickými 
zámky. Směr zámků by měl vždy 
směřovat po směru hodinových 
ručiček při pohledu z chodníku.

V modernistickém městě lze, 
v závislosti na navazujících 
površích, užívat kvalitní betonové 
či jiné prefabrikované obrubníky.

V případě, kde je chodník 
a vozovka v jedné výškové úrovni 
je žádoucí ohraničit chodník linií 
(řadou dlažebních prvků), které 
zároveň mohou tvořit oporu 
pro dlažbu. Odlišovací funkci 
může rovněž mnohdy zastávat 
i kontinuální kryt odvodňovacího 
žlábku nebo jiný, vhodně volený 
odlišovací materiál.

[ pravidla: hrany a rozhraní povrchů ] [ příklady ]

239 Typický pražský žulový 
obrubník s kamenickým zámkem 
ponechaný a zapuštěný do úrovně 
navazujícího povrchu chodníku
[ Praha 2 ]

240 Možné oddělení tramvajové 
trati odvodňovacím kanálkem, 
namísto zvýšené zábrany
[ Rakousko, Graz ]

241 Sklopený obrubník 
vymezující parkovací stání 
od vozovky je vhodným dělicím 
prvkem těchto dvou prostorů
[ Praha 7, Bubeneč ]

242 Stupňovaný obrubník 
pro nájezd na sdílenou plochu 
křižovatky
[ Praha 1, Dlouhá ]
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D.1.2 Materiály a povrchy prvků

Jednotná barevnost všech utilitárních 
prvků přispívá vizuálnímu 
sjednocení a zklidnění celkového 
působení veřejných prostranství.

Volba materiálů jednotlivých prvků a jejich povrchových 
úprav by měla vždy vycházet z celkového konceptu daného 
prostranství. Sladění materiálů, povrchů a barevnosti 
přispívá ke zcelení a zklidnění celkového působení 
daného prostranství a současně podporuje kompoziční 
diference. Podoba utilitárních prvků (sloupy veřejného 
osvětlení, trakčního tramvajového vedení, sloupky 
košů, zábradlí, sloupky, odpadkové koše, kovové nohy 
typizovaných laviček apod.) by měla být podřízena celku, 
diference by měly být vždy zdůvodněné na základě 
architektonické kompoziční hierarchie prostoru.

Materiály je obecně vhodné užívat v jejich přirozené 
vizuální podobě. Pokud jsou povrchové úpravy nezbytné 
pro životnost prvku nebo usnadnění údržby, neměly by 
překrýt přirozený charakter materiálu (např. u dřevěných 
prvků by mělo být zpravidla vnímaným materiálem 
dřevo namísto laku). Materiál a povrchovou úpravu 
prvků je třeba volit primárně s ohledem na charakter 
veřejného prostranství a jeho umístění v rámci města. 
V přírodním prostředí je vhodné volit spíše přírodní či 
přírodě blízké materiály, v městském prostředí současné 
kvalitní a odolné materiály. Vhodné jsou zejména povrchy, 
které mají schopnost přirozeného stárnutí (bronz, nerez, 
corten, hliník, mosaz, beton, kámen, tvrdé dřevo, vakuově 
impregnované dřevo, plastifikované dřevo, HD plasty). 

Vhodnými trvalými povrchovými úpravami je žárové 
pokovení či práškové lakování. Naprosto nevhodnými 
povrchy jsou nejrůznější materiálové a strukturální 
imitace („jako dřevo,“ „jako kámen,“ „jako dlažby“) 
vedoucí k velmi rychlému morálnímu zastarávání.

Materiál a povrchovou úpravu prvků určených 
k sezení či jinou formu kontaktního užívání je 
třeba volit s ohledem na hmatové vnímání (např. 
teplotně stabilní, hladké, měkké apod.).

Barevnost prvků
Jednotná barevnost všech utilitárních kovových 
prvků na veřejných prostranstvích napomáhá 
vizuálnímu sjednocení a zklidnění celkového 
působení daného prostoru a posiluje charakter 
města Prahy jako celku i jejích základních částí. 

Tradiční barvou prvků v historickém městě byla barva 
litiny, tj. tmavě šedá.[D.1_14] Všechny nově osazované, 
nahrazované a repasované utilitárně užívané kovové prvky 
na veřejných prostranstvích v historickém a kompaktním 

[D.1_14]  ↗ MONZER, Ladislav. Osvětlení Prahy: proměny sedmi 
století. Praha: FCC Public, 2003. 155 s. ISBN 80-86534-04-9
Volná citace: Dnes zakotvené užívání tmavě zelené barvy v historickém 
městě vzniklo náhodně při budování výstaviště a nemá hluboké 
historické kořeny. První litinové kandelábry a lucerny z roku 1847 byly 
natřeny pouze grafitem rozpuštěným v oleji. Přirozený litinový povrch 
bez barevného nátěru měly i kandelábry a lucerny po velké rekonstrukci 
v roce 1867. V průběhu Jubilejní výstavy (Výstaviště) došlo k zakoupení 
přílišného množství tmavozelené barvy, která byla požadována 
uměleckou komisí pro barevnou úpravu laviček Stromovky. Aby 
barva nepřišla vniveč, magistrát se rozhodl natřít touto barvou 
všechny litinové prvky ve městě. Například i zábradlí a kandelábry.

městě, by měly mít povrchovou úpravou v barvě tmavě 
šedé RAL 7021. Tmavě šedá působí ve městě elegantněji 
a méně nápadně, proto je vhodná pro použití v centru 
města a v městském prostředí. Pokud to celková koncepce 
daného prostranství vyžaduje, mohou být ve výjimečných 
případech na základě architektonického konceptu prvky 
na významných prostranstvích a v parcích i jiné barvy. 
U historických lamp a kandelábrů v historickém městě je 
třeba postupovat v souladu s principy památkové péče.

Standardizované kovové prvky na veřejných 
prostranstvích v zahradním a modernistickém městě by 
měly být opatřeny povrchovou úpravou v barvě světle šedé 
RAL 7004. Kovové prvky s pozinkovanou úpravou je možné 
ponechat bez nátěru. Světle šedá lépe splývá s oblohou, 
proto je vhodné její použití mimo souvislou zástavbu.

Na rozhraní je barevnost tmavších prvků primární. 
Barva prvků v jedné ulici přesahující do zahradního 
a modernistického města by měla být shodná v tmavším 
odstínu v celé délce ulice. Specifické situace je třeba vždy 
posuzovat individuálně. Konkrétní a historicky cenné 
umělecké artefakty se mohou vymykat a řešit individuálně.

Povrchová úprava proti vylepování plakátů
Povrchová úprava nesmí prvek esteticky či funkčně 
degradovat, a to i z hlediska druhotných funkcí 
prvků, například pro opírání. Nátěry „antiposter“ 
jsou často velmi hrubé, ostré a na dotek nevhodné. 
Je proto žádoucí používat co nejjemnější zrnitost 
nebo jinou úpravu, která by byla vizuálně i pro 
dotek příjemná (např. vertikální vroubkování).

Prvky
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RAL 7021

RAL 7004

Všechny prvky umísťované 
na veřejných prostranstvích 
(mobiliář, typizované stavební 
objekty, nadzemní prvky TI) 
musí být vyrobeny z kvalitních 
a trvanlivých materiálů vysoké 
pohledové kvality se schopností 
stárnutí a měly by být odolné proti 
vandalismu.

Materiálové a designové řešení 
všech prvků umísťovaných 
na veřejných prostranstvích by 
mělo reagovat na charakter místa, 
lokality, kompozici prostoru 
a jeho umístění v rámci hierarchie 
veřejných prostranství. 

Prvky z přírodních materiálů 
je vhodné používat primárně 
v jejich přirozené podobě. 
Nezbytné povrchové úpravy pro 
životnost, usnadnění údržby či 
užitnou hodnotu prvku (např. 
dřevěné prvky) by neměly překrýt 
přirozený charakter materiálu.

Všechny standardní nadzemní 
kovové prvky umísťované 
ve veřejném prostoru (včetně 
všech prvků technické a dopravní 
infrastruktury, tj. zábradlí, 
sloupků, sloupů atd.) by měly 
být v rámci řešeného prostoru 
opatřeny identickou povrchovou 
úpravou v jednotné barvě.

Povrchová úprava prvků proti 
vylepování plakátů nesmí 
degradovat prvek z estetických 
nebo funkčních důvodů (např. 
příliš hrubá zrnitost nástřiku, 
způsobující oděrky při otření). Pro 
zohlednění i druhotných funkcí 
prvků (například opírání o prvek) 
je vhodné např. volit jemnější zrno 
nebo svislé drážkování. 

Všechny objekty a prvky 
(výložníky, svítidla, skříně, 
zařízení, atd.) umístěné 
na nadzemních prvcích technické 
a dopravní infrastruktury (sloupy, 
sloupky, skříně, atd.) musí být 
opatřeny shodnou povrchovou 
úpravou, jako prvek nosný.

Užití kvalitního materiálu je 
žádoucí i pro mobilní sedací 
nábytek a stoly. Použití plastového 
mobiliáře není na veřejných 
prostranstvích vhodné. Pokud 
je plast použit, musí být kvalitní 
a nesmí vyvolávat laciný dojem.

Při volbě materiálu a povrchu 
prvků určených k sezení je třeba 
zohledňovat především komfort 
sezení, zejména s ohledem 
na horké, chladné, nebo deštivé 
dny. Nejvhodnějším materiálem 
z hlediska komfortu je dřevo, 
méně vhodným, ale možným je 
kámen, přirozený kov či broušený 
beton (umělý kámen).

V historickém, kompaktním 
a zahradním městě bude 
standardně použita stejná 
povrchová úprava všech kovových 
povrchů:

tmavě šedá - RAL 7021

Na modernistickém městě bude 
standardně použita stejná 
povrchová úprava všech kovových 
povrchů:

světle šedá - RAL 7004,
případně přirozený pozink

[ pravidla ]
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[ příklady ]

243 Sjednocení barevnosti všech prvků
A69 architekti
[ Cheb, ul. Svobody, pěší zóna ]

244 Vhodná barevnost prvku 
v městském prostředí
[ Praha 10, Moskevská ]

245 Vhodná povrchová úprava 
proti plakátům s menší zrnitostí, 
která není nepříjemná na dotek
[ Praha 10, Moskevská ]

246 Barevnost sloupů a prvků by 
měla být jednotná pro celý prvek
[ Praha 1, Letenská ]

247 Prvek umístěný na jiném 
prvku nerespektuje barevnost 
a povrchovou úpravu prvku 
nosného
[ Praha 10, Moskevská ]

248 Nevhodná povrchová úprava 
proti plakátům v podobě příliš 
hrubé zrnitosti
[ Praha 1 ]

249 Nevhodně umístěná vybavení 
veřejného prostoru opatřená 
různými barvami
[ Praha 4, Dvorce ]

250 Dřevo v přirozené formě je vhodné zejména pro prvky a mobiliář 
určený pro sezení
[ Německo, Berlín,  ]

251 Masivní dřevo  
v přirozené formě
[ Německo, Berlín, Park  
am Gleisdreieck ]

252 Prvky z přirozeného 
předoxidovaného plechu (Corten)
[ Německo, Berlín ]

Prvky
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D.1.3 Příklady povrchů a jejich užívání
[ nezpevněné povrchy ] [ skládané kamenné povrchy ]

253 Hlinitopísčitý mlat

Použití: 
pochozí a pobytové plochy parků, 
nádvoří, rabátka stromů, povrchy 
cest pro běhání

254 Válcovaný štěrk jemné frakce

Použití: 
pochozí a pobytové plochy parků, 
nádvoří, rabátka stromů

255 Přírodní měkký povrch pro 
dětské hřiště (borka)

Použití: 
dětská hřiště, rabátka stromů

256 Písek

Použití: 
dětská hřiště, povrchy 
u relaxačních ploch apod.

257 Zatravněné povrchy

Použití: 
parky, trávníky

258 Extenzivní zeleň

Použití: 
tramvajové pásy, středy kruhových 
objezdů apod.

259 Dřevěná kůra

Použití: 
povrchy cest v parcích určených 
pro běhání

260 Rulová dlažba 
nepravidelného formátu

Použití: 
parkové cesty, nádvoří

261 Nepravidelná dlažba ze 
štípaných kostek

Použití: 
zachovalé chodníky historického 
města

262 Pražská mozaika ze 
sliveneckého mramoru

Použití: 
chodníky podél budov výlučně 
historického města

Poznámka: 
velmi vysoká cena, vytěžený lom

263 Pražská mozaika ze strojně 
sekaných kostek

Použití: 
chodníky podél budov 
historického města

Prvky
 Materiály a povrchy
Příklady povrchů a jejich užívání

D 
1
3
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264 Řezaná pražská mozaika

Použití: 
chodníky podél budov 
kompaktního a historického města

Poznámka: 
Pro správné vyniknutí vzorů je 
třeba užívat materiál výrazně 
odlišné barevnosti.

265 Šedobéžová žulová dlažba 
formátu Pražské mozaiky
6 x 6 cm

Použití: 
chodníky historického 
a kompaktního města, rozhraní 
parků, chodníky v parcích

266 Kroužková žíhaná žulová 
dlažba malého formátu 6 x 6 cm

Použití: 
sdílené komunikace, zvýšené 
křižovatky, parkovací zálivy, 
parkoviště historického 
a kompaktního města

267 Žulová dlažba z drobných 
kostek
10 x 10 cm

Použití: 
sdílené komunikace, zvýšené 
křižovatky, parkovací zálivy, 
parkoviště historického 
a kompaktního města

268 Žulová dlažba z drobných 
kostek kladená vějířově
10 x 10 cm

Použití: 
sdílené komunikace, zvýšené 
křižovatky, parkovací zálivy, 
parkoviště historického 
a kompaktního města

Prvky
Materiály a povrchy

Příklady povrchů a jejich užívání

D 
1 
3

270 Žulová žíhaná dlažba velkého 
formátu

Použití: 
sdílené komunikace, zvýšené 
křižovatky, parkovací zálivy, 
parkoviště historického 
a kompaktního města

271 Křemencová dlažba velkého 
formátu

Použití: 
vozovky v historickém městě 
a ve zklidněných ulicích 
kompaktního města, nábřeží, 
sdílené prostory historického 
města

269 Žulová dlažba z drobných 
kostek kladená „na koso“
10 x 10 cm

Použití: 
vhodné pro pojížděné povrchy pro 
cyklisty v historickém městě

272 Žulová vozovková dlažba 
velkého formátu 16–18 x 14 cm

Použití: 
vozovky v historickém městě 
a ve zklidněných ulicích 
kompaktního města

273 Kamenná žulová dlažba 
řezaná

Použití: 
pochozí plochy pěších zón, 
náměstí, sdílené prostory 
historického a kompaktního města

274 Velkoformátová kamenná 
žulová dlažba

Použití: 
pochozí plochy pěších 
zón, náměstí historického 
a kompaktního města

275 Velkoformátová kamenná 
žulová dlažba různé barevnosti 
a formátů

Použití: 
pochozí plochy pěších zón, 
náměstí, nádvoří, piazetty 
historického a kompaktního města
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[ dřevěné povrchy ]

Prvky
 Materiály a povrchy
Příklady povrchů a jejich užívání

D 
1
3

276 Dřevěné povrchy

Použití: 
pochozí plochy v parcích, mostů 
apod. 
zpravidla mimo historické město

277 Dřevěné povrchy

Použití: 
pochozí plochy parků, mostů, 
předzahrádek, teras apod.
zpravidla mimo historické město

278 Dřevěné povrchy

Použití: 
shodiště, obruby

279 Dřevěné plošné povrchy

Použití: 
plovoucí mola, nábřeží apod.

280 Maloformátová betonová 
dlažba

Použití: 
chodníky zahradního 
a modernistického města

281 Maloformátová betonová 
dlažba

Použití: 
chodníky zahradního 
a modernistického města

282 Betonová dlažba středního 
formátu

Použití: 
chodníky zahradního 
a modernistického města, některé 
chodníky kompaktního města

283 Betonová dlažba středního 
formátu

Použití: 
chodníky zahradního 
a modernistického města, některé 
chodníky kompaktního města

284 Betonová dlažba středního 
formátu

Použití: 
chodníky zahradního 
a modernistického města

285 Velkoformátová betonová 
dlažba

Použití: 
pochozí plochy teras, střech, 
periferních náměstí

286 Velkoformátová betonová 
dlažba

Použití: 
pochozí plochy teras, střech, 
periferních náměstí
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[ alternativní skládané povrchy ] [ monolitické povrchy ]

287 Velkoformátové desky pro 
pohyb po nezpevněném povrchu

Použití: 
parky, trávníky
zpravidla mimo historické město

288 Velkoformátové desky pro 
pohyb po nezpevněném povrchu

Použití: 
parky, trávníky, 
zpravidla mimo historické město

289 Kamenná dlažba se 
zatravněnou spárou

Použití: 
zásadbový pás stromořadí, 
parkoviště, chodníky zahradního 
města

290 Cihlová dlažba

Použití: 
chodníky zahradního 
a modernistického města

291 Betonová monolitická plocha

Použití: 
pochozí plochy pěších zón, 
náměstí modernistického města

292 Betonová monolitická plocha

Použití: 
skateparky
zpravidla v modernistickém městě

293 Asfalt

Použití: 
chodníky, vozovky ulic zatížených 
motorovou dopravou

294 Probarvený asfalt

Použití: 
vytížené chodníky uvnitř parků, 
cyklostezky apod.

295 Broušený probarvený asfalt

Použití: 
kvalitní chodníky

296 Měkký gumový povrch

Použití: 
dětská hřiště
zpravidla mimo historické město

297 Tvarované monolitické 
plochy hřišť

Použití: 
dětská hřiště 
zpravidla mimo historické město
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[ umělé vodicí linie pro nevidomé ]

298 Vodicí linie vhodně začleněná 
do prostředí, materiálově 
i barevně odpovídající okolním 
povrchům, řešena změnou textury 
a barevným tónem
[ Praha 7, Bubeneč ]

299 Vodicí linie vhodně začleněná 
do prostředí, barevným tónem 
odpovídajícím okolnímu povrchu
[ Lázně Bohdaneč ]

300 Vodicí linie z hladkého 
kamene v hrubé dlažbě
[ Lázně Bohdaneč, Masarykovo 
náměstí ]

301 Vodicí linie z plechu
[ Praha 1, Jelení ]

302 Kamenné vodicí linie 
z kamene v hrubé dlažbě, 
materiálově odpovídající 
navazujícímu povrchu
[ Kolín, Karlovo náměstí ]

303 Vodicí linie provedená 
žlábkováním v hladké kamenné 
dlažbě povrchu chodníku
[ Rakousko, Vídeň ]

304 Vodicí linie provedená 
žlábkováním v hladké kamenné 
dlažbě povrchu chodníku
[ Ostrava ]

305 Vodicí linie v kraji přechodu 
provedená vystouplou hmatovou 
a barevnou úpravou
[ Rakousko, Vídeň ]

306 Příklad decentních  
vodicích prvků
[ Japonsko, Tokyo ]

307 Příklad decentních  
vodicích prvků
[ Velká Británie, Londýn ]
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[ obrubníky ]
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308 Kamenný žulový obrubník 
s kamenickým zámkem

Použití: 
historické a kompaktní město

309 Sklopený kamenný  
žulový obrubník

Použití: 
parkovací zálivy v historickém 
a kompaktním městě

310 Stupňovaný kamenný  
žulový obrubník

Použití: 
vjezdy do zvýšených křižovatek 
a vídeňských zastávek

311 Zapuštěný kamenný  
žulový obrubník

Použití: 
sdílené prostory

312 Sedací obrubník

Použití: 
parky a náměstí

313 Sedací obrubník

Použití: 
parky a hřiště

314 Rozhraní zvýšeným povrchem

Použití: 
parky a hřiště

315 Příklad možného atypického 
řešení rozhraní

316 Parkový ocelový obrubník

Použití: 
parky


