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ví Návrh veřejných prostranství je komplexním úkolem a dopravní řešení je jen jednou 
z jeho dílčích částí. Kvalitní a funkční výsledek je podmíněn koordinací mnoha dílčích 
zájmů, mnohdy se vzájemně vylučujících. Podstatný je konsenzus, správné nastavení 
priorit a jejich prosazení. 

Dopravní prostranství ve městech se musí navrhovat městotvorným způsobem. Do-
pravní řešení by se mělo omezit čistě na dopravní prostor. Celkový návrh prostranství, 
bezbariérové řešení, návrh zeleně, technických sítí, hospodaření s dešťovou vodou 
leží na dalších specialistech.

6 · 1  NÁVRH

6 · 1 · 1  NÁVRH MĚSTSKÉHO DOPRAVNÍHO PROSTRANSTVÍ

6 · 1 · 2  KONTEXT

6 · 1 · 3  SEGREGACE A INTEGRACE

6 · 1 · 4  HOSPODAŘENÍ S PROSTOREM 

6 · 1 · 5 ZÁJMOVÉ OBLASTI V ULICI 
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6 · 1 · 1
NÁVRH MĚSTSKÉHO 
DOPRAVNÍHO 
PROSTRANSTVÍ
NÁVRH A KOORDINACE ODBORNÍKEM
Návrh městských veřejných prostranství 
včetně dopravních staveb by měla zastřešo-
vat osoba odborně způsobilá ke koordinaci 
mnoha specializací. K čistě technickým 
otázkám provozu je nutné přidat znalost 
fungování města v širším kontextu. Respekt 
k lidem, k sociálním vazbám, k městu 
samotnému, k jeho estetice a vybavení. 
Například stromy by se vešly do většiny ulic, 
kdyby fungovala koordinace jednotlivých 
aktérů, kteří mají v ulici své zájmy, stavby 
a sítě.

Tvorbu veřejných prostranství 
by měl zastřešovat odborně 
způsobilý koordinátor, autor 
komplexního řešení koordinu-
jící jednotlivé dílčí specialisty, 
nikoli specialista dílčí části.

RESPEKT K POHYBU PĚŠÍCH
Základem návrhu veřejných prostranství 
ve městě je respekt k přirozenému pohybu 
lidí. Tento princip musí být správně pocho-
pen, protože neznamená absolutní přednost 
chodců. Znamená pouze zohlednit fakt, 
že lidé si volí vždy přímou a nejkratší trasu, 
že podle svých subjektivních odhadů 
akceptují přijatelné riziko (přebíhají ulice, 
chodí na červenou apod.).

Člověk se pohybuje intuitivně. 
Neměli bychom vynakládat 
nadměrné prostředky na boj 
s lidskou přirozeností.

Přirozenou lidskou potřebou je mít svobodu, 
možnost volby. Lidé nemají rádi koridory 
a neradi si zacházejí. Proto jsou neoblíbené 
podchody a nadchody, úzká a přeplněná 
místa. Usměrňování pohybu, které akcep-
tujeme v autě, jako chodci nesnášíme. 
Hranice toho, kam můžeme vkročit, leží 
v naší hlavě. 

602 Schéma rozdílného přístupu 
k řešení komunikací

Rozdíl mezi komunikací vedoucí kraji-
nou a městem je v kontextu. Ten rozdíl 
je obrovský. Město obsahuje nespočet 
příčných vazeb, situací, kdy je nutné přejít 
či přehlédnout ulici napříč. 

Zásadní rozdíl je také v rychlosti pohy-
bu, která má vliv na šířku jízdních pruhů 
i poloměry oblouků. Rychlost má vliv na 
vzdálenost stromů od krajnice i na použití 
svodidel, na dopravní značení i velikost 
cedulí.

Ve městě na takové věci není místo. A tam, 
kde zdánlivě je (sídliště, periferie), tam 
bychom si jejich použití měli odpustit. 
Veřejný prostor ve městě je obytný prostor,  
u nějž se žije, bydlí.

a komunikace v krajině 

b komunikace ve městě

601 HafenCity, Hamburk, Německo, 
koordinace zájmů v ulici

Součástí kvalitního urbanismu a veřejných 
prostranství jsou stromy. V ulicích musí tvo-
řit buď ucelené řady, anebo být výraznými 
solitéry, které mají kolem sebe dostatek 
místa a pobytově upravená prostranství.

603 Ulice Purkyňova, Brno,  
vyšlapané cesty

Je zcela přirozené, že člověk hledá při po-
hybu co nejkratší cestu. Můžeme být často 
svědky případů, kdy jsou v blízkosti nároží 
chodníků vyšlapané stezky, kterými si lidé 
zkracují cestu. 

    a b
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PŘÍČNÉ VAZBY
Je velký rozdíl ve vnímání ulice projíždějí-
cími a procházejícími. Pro ty první je ulice 
lineárním koridorem. Pro lidi v ulici, a ještě 
více pro její obyvatele, představují fasády 
a partery budov důležité body, mezi kterými 
existují vztahy - příčné vazby. 

Zohledněním příčných vazeb 
v ulici se vytváří městský pro-
stor. Jde o to umožnit pěším 
přejít ulici nebo vytvořit veřej-
ný prostor, který má souvislost 
s budovou. 

KAPACITA 
Mnoho ošklivých míst ve městě jsou 
prostory přecpané dopravou, bez pobytové 
funkce, neřešené esteticky ani z hlediska 
mikroklimatu. Prostor však na rozdíl od 
intenzity dopravy nemůže růst. Existují 
ale nástroje, jak intenzivní dopravu ve 
městě integrovat. Obecně by mělo platit, 
že integrace různých druhů dopravy by 
měla být tím větší, čím je menší maximální 
rychlost.

Pokud je prostranství speci-
alizováno na jednu (např. do-
pravní) funkci, už v něm není 
místo pro jiné funkce. Městská 
veřejná prostranství by měla 
být navržena univerzálně. 

Legislativa obvykle umožňuje použít mini-
mální dimenze ve stísněných podmínkách. 
Kompaktní město je svou podstatou vždy 
stísněné. Jednotlivé části veřejných pro-
stranství se musí přizpůsobit celku, a proto 
je nutné volit, které prvky budou navrženy 
v minimálních a které v optimálních dimen-
zích. Jde o správné nastavení priorit.

PROSTUPNOST ÚZEMÍ
Slepé ulice pro lidi vytvářejí nevlídné město, 
kde není kam jít. Omezují pěším možnost 
volby a nutí používat jen vybrané koridory. 
Když už vznikají slepé ulice pro dopravu, 
neměly by být slepé i pro pěší a cyklisty.

BEZPEČNOST
Veřejná prostranství musí obsahovat 
bezpečné a přístupné průchozí prostory 
propojené v logickou komunikační síť. 
Zde má a nadále musí mít přednost chodec 
před ostatními formami dopravy, včetně ne-
motorové.

604 Ulice Heršpická, Brno

V tomto případě šetří nebezpečná zkratka 
cca 500 metrů chůze v jednom směru, 
tedy přibližně 10 minut volna na oběd, 
pracovní doby, posezení s přáteli, hraní si 
s dětmi. Lze se divit člověku, který je zdra-
vý a věří svému úsudku, že tuto zkratku 
používá? 

Přestože jde o novou ulici, nebo spíš silnici, 
neobsahuje téměř žádné stromy. Tento 
přístup si ve městě nemůžeme dovolit.

606 Ulice Letovická, Brno

Dobrý příklad pěšího propojení skrze des-
kovou zástavbu panelovými domy v sídlišti.

605 Ulice Nádražní, Brno 

Toto místo je přecpané. A to zejména 
v části přímo před hlavním nádražím. 
Vstupy do podchodů zde tvoří jakési obří 
turnikety, kterými musí projet každý, kdo se 
chce v Brně někam dostat. 

I koncentrace má své limity.
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6 · 1 · 2
KONTEXT
Běžné dopravní stavby jako komunikace 
a parkoviště nevytvářejí samy o sobě 
kvalitní městské prostředí, a proto je nutné 
navrhovat je citlivě k charakteru zástavby 
i kontextu místa, využívat širokou škálu 
materiálů a kombinovat je se smysluplnou 
zelení. Dopravní řešení je pouze jednou ze 
součástí návrhu veřejných prostranství.

Komunikace ve městě je nut-
né s ohledem na koncentraci 
lidí navrhovat jinak než v kra-
jině.

Ve městě musíme redukovat 
velikost křižovatek, optima-
lizovat jejich tvary, nesmíme 
používat maximální dimenze, 
ale minimální, nesmíme vytvá-
řet zbytkové prostory. 

Dopravní řešení je principiálně nezávislé na 
kontextu místa, na charakteru ulice, čtvrti 
či města. Má vlastnost typizovat a nivelizo-
vat prvky, značení a celé prostranství tak, 
aby vypadalo všude stejně. To ale výrazně 
ochuzuje veřejný prostor města, a proto 
je třeba, aby dopravní stavby braly ohled 
na hodnotná místa urbanistické struktury 
vytvářející jedinečný charakter města. 

Na náměstí v centru Brna se to zdá jasné, 
ale v principu by se mělo postupovat stejně 
na všech náměstích, návsích a lokálních 
centrech ve městě. Hodnot ve městě je 
bezpočet od přírodního charakteru celých 
oblastí přes významné stavby ve městě, 
které kolem sebe vyžadují vhodně upravené 
okolí, po malá místa, detaily a nepravidel-
nosti v urbanistické struktuře.

Kdo ctí kontext, pracuje 
na společném díle – městě. 

609 Am Kaiserkai, Hamburk, Německo

Dobré věci jsou obvykle velmi jednoduché. 
Vozovka s oboustranným parkováním, alej, 
kvalitní materiály a design doplňující členi-
té fasády domů.

607 Náměstí 28.října,  
Hradec Králové

Příklad nerespektování kontextu. 

Komunikace procházející náměstím ho 
nemá rozdělovat. Povrchy komunikací se 
mají přizpůsobit celkovému řešení povrchů 
náměstí. 

Nejdůležitější stavbou na náměstí je kostel 
na ose hlavní ulice. Komunikace ale tuto 
kompozici přehlušuje. Dopravní značení 
cyklostezky a masivní sloupy trolejového 
vedení jsou dominantními prvky prostran-
ství.

Priority jsou nesmyslně obráceny, účelové 
prvky jsou zveličeny na úkor trvalých kom-
pozičních prvků a celkového charakteru 
náměstí.

Pokud by takto vypadala komunikace 
probíhající sídlištěm nebo krajinou, je vše 
v pořádku. V tomto kontextu se má ale 
dopravní řešení podřídit kontextu náměstí, 
ne naopak.

608 Gočárova třída, Hradec Králové

Dopravní řešení chybně naprosto dominuje 
prostoru. Exhibice v okružní křižovatce 
povyšuje důležitost křižovatky nad okolní 
domy, které navíc zakrývá. 

Řešení zpevněných ploch, tvořících kolem 
okružní křižovatky široký lem, podtrhuje 
důležitost skulptury v jeho středu, ke které 
se ale nedá bezpečně dostat.

Výsledkem je nabubřelá křižovatka, která 
by snad svoji práci udělala na periferii nebo 
v krajině, kde by představovala orientační 
bod. Toto není městotvorné řešení.
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6 · 1 · 3
SEGREGACE 
A INTEGRACE
Existují dvě strategie pro navrhování 
dopravních prostranství i jednotlivých 
prvků a systémů v něm. Ideální z hlediska 
vlastního provozu je segregování jednot-
livých forem dopravy do samostatných 
prostorů. Segregované dopravní prostory 
záměrně ruší vazby s okolím a specializují 
se na jeden účel. Jde o všechny typy vazeb, 
od fyzických příčných vztahů v ulici přes 
ekonomické a kulturní po vazby sociální. 

Segregace dopravních prostor je nutná 
v případě, kdy už není možné jednotlivé 
provozy integrovat v jednom prostranství, 
protože by to prostě popřelo účel komu-
nikace, obvykle požadavek na rychlost 
a bezpečnost.

Tím, že segregovaná komunikace ruší vazby 
s okolím, vytváří v území bariéru, která 
jde proti charakteru města. Výjimkou jsou 
tunely. 

Hustě zastavěné město je naopak založeno 
na integraci jednotlivých prvků ve společ-
ném prostoru. Veškeré zákony, vyhlášky 
a normy upravující koordinaci jednotlivých 
zájmů ve veřejném prostranství jsou kul-
turou této integrace. Pro život ve městě je 
podstatné množství vazeb a jejich množství 
je bohatstvím města. Město vzniká těmito 
vazbami, nikoli seskupením domů.

Při návrhu segregovaných 
komunikací je nutné kompen-
zovat zrušené městské vazby 
zpětným propojením doprav-
ních staveb s organismem 
města. 

Typickým příkladem jsou prostory pod mos-
ty, které se obvykle neřeší a následně jsou 
obydleny bezdomovci. Tyto prostory musí 
být zapojeny do struktury města, mohou 
v nich být garáže nebo lehká výroba, ale 
lepší jsou obchody a služby. 

Dalším, ještě typičtějším prvkem, jsou 
zelené zbytkové plochy kolem komunikací, 
zejména na křižovatkách. Komunikace 
v zastavěné části města, v ulicích, v pro-
stranstvích definovaných domy nemohou 
být navrhovány jako komunikace v krajině. 
Veškerá zeleň ve městě má být pěstěnou 
zahradou, nikoli zbytkovým kusem trávníku. 

612 Savignyplatz, Berlin, Německo

Železniční viadukt, vedoucí zastavěnou 
částí Berlína, je na mnoha místech využit 
pro komerční účely. V zasklených polích 
mostu jsou kavárny a obchody. 

Obdobná místa najdeme ve Vídni i v Paříži, 
v přípravě je i úprava Negrelliho viaduktu 
v Praze.

611 Ulice Porgesova, Brno

Sociální i ekonomické vazby se ve městě 
změní ve chvíli, kdy vám před domem 
postaví nový most a pod něj se nastěhuje 
nový soused.

610 Ulice Kníničská, Brno

Typické veřejné prostranství pod mostem. 
Vzhled těchto míst je nevyhnutelný důsle-
dek toho, že je řešen pouze jako dopravní 
stavba bez souvislostí s okolím.

Segregované dopravní stavby jsou esencí 
periferie. Dominancí dopravních staveb 
a neuspořádáváním vzájemných vztahů se 
periferie vytváří. 
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6 · 1 · 4
HOSPODAŘENÍ 
S PROSTOREM
Každá ulice je úzká. Ve městě není žádná 
ulice, do které by se vše pohodlně vešlo. 
Není to problém geometrie, ale hospodaření 
s prostorem. Jednoduše potřebujeme vždy 
dostat hodně věcí do omezeného prostoru. 

Při tvorbě kvalitního veřejného prostranství 
však nezáleží jen na umění věci uspořádávat 
a na odbornosti při používání norem a vy-
hlášek. Jde hlavně o používání takových 
nástrojů a funkcí, které umožní kvalitní 
veřejné prostranství vůbec vytvořit. 

Pouze dopravní řešení a pou-
žití technických prvků kvalitní 
veřejné prostranství vytvořit 
nemůže.

Opomíjenou, ale velmi důležitou funkcí 
veřejného prostranství je umožnění sociál-
ních interakcí mezi lidmi, tj. společenského 
života. Pobytová funkce ulice vždy byla její 
významnou vlastností. Tuto společenskou 
funkci ulice téměř zničil masivní rozvoj 
automobilismu a období totalitního režimu. 
Avšak vzrůstající množství hospůdek, 
kaváren, sportovních a kulturních akcí, trhů, 
ale i zrod sociálních sítí, to vše potvrzuje 
fakt, že město je společenskou strukturou 
a lidé v něm chtějí žít spolu a potřebují 
k tomu prostor.

Doprava je sice důležitá, ale nesmí potírat 
obytnou funkci města. Nemůžeme být 
ohleduplnější k dopravním prostředkům více 
než sami k sobě. 

Nikdo nemůže chtít po specialistech na 
dopravu a technické sítě, aby navrhli krásný 
a plně funkční prostor. Ti na to nemají 
nástroje. Nahodile rozmístěné trávníčky, 
keříky a lavičky jsou málo.

Nástrojem pro vytvoření krás-
ného a funkčního města je 
urbanistická kompozice a roz-
šíření funkční náplně veřej-
ných prostranství o pobytovou 
funkci.

613 Ulice Dornych, Brno,  
segregovaná doprava

Pěší propojení v ose Hlavní nádraží – Tesco 
– Vaňkovka – Zvonařka představuje do-
pravní segregaci pěších od primární úrovně 
města.

Jeho existence je argumentem pro čistě 
dopravní řešení uličních prostor Dorny-
chu, Úzké a Opuštěné. A když jakékoliv 
prostranství přestaneme navrhovat pro lidi 
a je vlastně jedno, jak vypadá, vznikne 
nehezká dopravní stoka. 

Se segregací jde ruku v ruce neměstskost, 
periferie. 

614 Ulice Křenová, Brno, 
zbytková zeleň  

Kompaktní město a zvláště průmyslové 
předměstí neoplývá dostatkem parků, po-
bytových ploch, hřišť, laviček ani stromů. 
Zbytková zeleň v tomto ohledu vůbec 
k ničemu není, je to zbytečná a promarně-
ná plocha. 

615 Semilasso, křižovatka ulic 
Palackého třída a Kosmova, Brno 

 

V poměru k prostoru velké poloměry ob-
louků tramvajové trati a komunikací vytvá-
řejí rozlehlý dopravní prostor a nesmyslně 
ukrajují frekventovanému chodníku. 
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6 · 1 · 5
ZÁJMOVÉ OBLASTI 
V ULICI
Umísťování různých prvků v ulici je ome-
zeno určitými zájmovými oblastmi, z nichž 
nejdůležitější nejsou ochranná pásma 
inženýrských sítí, ale provozní, bezpečnost-
ní a estetické hledisko.

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY
Jsou zásadní pro bezpečný provoz na 
křižovatkách, sjezdech a přechodech. 
Jejich velikost je závislá na rychlosti 
provozu a režimu dopravy, ale v zásadě 
je vždy nutné mít pohledově volné nároží 
křižovatky. 

PRŮCHOZÍ PROSTOR CHODNÍKU
Každý chodník má minimální průchozí šířku. 
Strana chodníku vzdálená od silnice je vět-
šinou vodicí linií pro nevidomé a slabozraké. 
V průchozím prostoru vodicí linie musí být 
volný prostor, kde by jakékoliv případné 
bariéry měly být zřetelně vymezeny a na-
hmatatelné dlouhou bílou holí (slepeckou 
holí). Viz kapitola 6 · 3.

DŮLEŽITÁ MÍSTA V ULICI
Tato místa si zaslouží zvýšenou pozornost 
při navrhování jakýchkoli úprav v ulicích:
•  vstup do domu
•  předprostor významné budovy
•  nároží ulice
•  okolí stromů - zelené pásy
•  okolí významných prvků

Jejich podrobný popis je uveden v kapitole 
4 • 2 • 2. 

Tato místa jsou většinou výsledkem 
záměrné kompozice prostoru a nejsou 
definována technickými normami. Umístění 
technického vybavení, trvalých parkovacích 
stání, nádob na odpad, reklamy a ostatních 
rušivých prvků je právě na těchto místech 
velmi viditelné a výrazně snižuje celkovou 
kvalitu veřejných prostranství.

Důležitá místa je vhodné ponechávat volná, 
případně je upravovat pobytově. 

Samostatnou kapitolou je zeleň ve městě. 
Zeleň ve formě solitérů, stromořadí a alejí 
tvoří nedílnou kompozici s urbanismem 
kompaktního města, zeleň na sídlištích je 
stavebním kamenem charakteru modernis-
tických sídlišť.  

616 Schéma zájmových oblastí v ulici

Pro uspořádání uličního prostoru, a ze-
jména umísťování prvků v něm, je důležitá 
znalost zájmových oblastí, které nejsou 
v prostoru fyzicky vyznačeny. 

Že nemůžeme nic umístit na komunikaci, je 
jasné, ale bezpečnost provozu si vyhrazuje 
i přehledná místa v rozhledových trojúhel-
nících. Ty jsou na každé křižovatce a sjezdu 
na komunikaci, v místech přechodů apod. 
Nesprávně, ale bohužel často, jsou v nároží 
křižovatek umístěny nádoby na odpad 
a skříně technické infrastruktury.

Na chodnících je nutné ponechat volné 
průchozí koridory pro pěší podél fasád 
budov nebo oplocení a samozřejmě opět 
nároží. Jde o přirozené vodicí linie pro 
nevidomé a slabozraké, které musí zůstat 
bez překážek. Na nároží by nemělo nic stát 
z prostého důvodu, aby byl člověk i malého 
vzrůstu (dítě, vozíčkář) dobře vidět. 

průchozí koridor pro pěší podél 
vodicí linie

Podmínky pro umísťování prvků 
v tomto koridoru upravuje vy-
hláška č. 398/2009 Sb.

rozhledový trojúhelník křižovatky

Dle ČSN 73 6102 zde nesmí být 
umístěny prvky vyšší 75 cm (např. 
svodidla) s výjimkou předmětů 
šířky do 15 cm (např. sloupy VO), 
pokud nezacloňují rozhled.

 
rozhledový trojúhelník přechodu 
pro chodce

Dle ČSN 73 6102 zde nesmí být 
umístěny prvky vyšší 75 cm 
(např. svodidla) s výjimkou před-
mětů šířky do 15 cm (např. sloupy 
VO), pokud nezacloňují rozhled. 

důležitá místa

Na důležitých místech jako jsou 
nároží, ústí ulice, prostory před 
vstupy, vjezdy a významnými 
budovami, v okolí uměleckých 
děl, v blízkosti soliterních stromů 
a stromořadí nemají být umísťo-
vány rušivé prvky.

 

rozhledový trojúhelník dopravně 
málo významného sjezdu

Dle ČSN 73 6110 mohou být 
v této ploše umístěna parkovací 
stání. 

V této logice by rozhledu neměly 
bránit ani stromy s mohutným 
kmenem. Stávající vzrostlé 
stromy, které jsou součás-
tí stromořadí nebo alejí, jsou 
urbanistickým prvkem s výraz-
nou klimatickou funkcí. Jejich 
existence by měla být nadřazena 
proměnlivé dopravní situaci. 
Jinak řečeno, pokud je v ulici 
něco cenného (kvalitní budo-
vy, stromořadí), mělo by to být 
chráněno.
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6 · 2 DOPRAVNÍ PLOCHY VE MĚSTĚ

6 · 2 · 1  ULICE

6 · 2 · 2  SDÍLENÝ PROSTOR, PĚŠÍ, OBYTNÁ, CYKLISTICKÁ ZÓNA

6 · 2 · 3  PARKOVÁNÍ 

6 · 2 · 4  KŘIŽOVATKY

6 · 2 · 5 SJEZDY   

6 · 2 · 6 PROSTRANSTVÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

6 · 2 · 7 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

6 · 2 · 8 CYKLOOPATŘENÍ

6 · 2 · 9 PODCHODY A NADCHODY

6 · 2 · 10 ZBYTKOVÉ PLOCHY
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6 · 2 · 1
ULICE
Celkový charakter ulice není závislý 
pouze na intenzitě dopravy, ale zejména na 
pobytové úpravě prostranství. Na srovnání 
Koliště se Champs-Elysées je jasné, že 
městský charakter není definován pouze 
intenzitou dopravy, ale naopak, podílem 
ploch určených pro bezpečný pohyb 
a pobyt pěších. 

Pro vytvoření městského prostoru ulice 
je důležité dodržet několik jednoduchých 
zásad.

ŠIROKÉ CHODNÍKY
Široký chodník umožňuje jak bezpečný 
pohyb a míjení chodců, tak i poskytuje 
možnost zastavení a pobytu. Umožňuje 
umístit stromy, lavičky nebo zahrádky. 

STROMY
Stromy nejenže čistí vzduch a snižují 
prašnost, ale hlavně dělají stín. Lavička ve 
stínu stromu v atraktivním místě, kde je na 
co se dívat, vytváří ideální pobytové místo.

POBYTOVÁ MÍSTA
Když jsou v ulici pobytová místa, ať už jsou 
jimi lavičky, hřiště nebo soukromé zahrádky, 
jsou v ulicích lidé a místo je atraktivní.

PŘÍČNÉ VAZBY
Důležitý je prostor před domy a vztah domů 
a veřejného prostoru. Tato vazba umožňuje 
město vůbec vnímat. Chodník pak není 
úzkým dopravním koridorem, ale místem, 
kde se dá zastavit, hledět do výlohy, 
popovídat, kde může stát pouliční umělec 
nebo číšník blízké zahrádky. Příčné vazby 
existují, pokud je možné přejít ulici, pokud 
je možné vidět na její druhou stranu. Lepší 
je přechod pro chodce nebo místo pro 
přecházení než lávka nebo podchod. Návrh 
ulice se zohledněním příčných vazeb více 
pracuje s jednotlivými místy podél ulice. 
Ulice nemá jeden profil, ale proměňuje se. 

BUDOVY
Živý veřejný prostor ulice lze samozřejmě 
vytvořit pouze podél budov a jejich par-
teru. Kde nejsou domy, je zbytečné dělat 
široké chodníky. I když jsou uliční fronty 
v Brně někde hodně vykotlané a chybí 
zastavět mnoho nároží, časem se prázdné 
proluky dostaví. Proto je důležité počítat ve 
městě s ulicemi i tam, kde dnes nejsou.

617 Champs-Elysées, Paříž, Francie

 

Tato ulice má v každém směru čtyři pruhy 
a jeden parkovací pruh. Intenzitou 84 tisíc 
vozidel za den předčí dálnici D1, a přece 
vypadá městsky. Jde o extrémní případ 
z bohatého velkoměsta, ale principy jsou 
stejné všude.

Široké chodníky, stromy, krásné domy 
a živý parter, lidé = město.

Chodec, který jde po ulici, nesleduje auta, 
ale výkladní skříně a jiné lidi.

Jízdní pruhy jsou navíc dlážděné.

619 Ulice Koliště, Brno

Tato ulice působí jako dopravní stoka proto, 
že v ní není nic jiného než doprava. Inten-
zita dopravy je padesát tisíc vozidel denně, 
což sice není málo, není to ale argument 
proto, aby prostranství vypadalo ošklivě.

Chodníky jsou sice široké, ale v žalostném 
stavu, a jsou navíc obsazeny zaparkovaný-
mi auty. Na straně domů chybí stromy. Park 
má v tomto místě pouze estetickou funkci, 
je bariérou, nelze se k němu přes ulici 
dostat. V tomto úseku nemají lidé žádný 
důvod se zastavit a jen málo lidí má důvod 
tudy jít.

Z ekonomického i estetického hlediska 
zde leží nevyužita krásná ulice, která má 
všechny předpoklady stát se výstavním 
bulvárem.

618 Passeig de Gracia, Barcelona, 
Španělsko

Šedesát metrů široký bulvár středem Bar-
celony s intenzitou dopravy čtyřicet tisíc 
vozidel denně působí jako městská ulice 
díky stromům, které ulici opticky zužují 
a rozdělují, a současně díky širokým chod-
níkům a fungujícímu živému parteru budov. 
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6 · 2 · 2
SDÍLENÝ PROSTOR, 
PĚŠÍ, OBYTNÁ, 
CYKLISTICKÁ ZÓNA
Sdílený prostor je druh dopravního režimu 
ulice, ve které není upřednostněna žádná 
forma dopravy. Chodci, cyklisté i automobi-
lová doprava jsou zrovnoprávněni. 

Podstatné je zklidnění ulice nepřímým 
vedením průjezdu a umístěním stromů nebo 
mobiliáře. Dlažba je v jedné úrovni, v ulici 
není vodorovné a svislé dopravní značení. 

Kolébkou sdíleného prostoru je Holandsko, 
kde se tato forma ulice nazývá Woonerf. 
Odhaduje se, že 2 miliony obyvatel Holand-
ska bydlí v takto upravených ulicích.

Českým ekvivalentem je pěší zóna, která 
se běžně používá v centrech měst. V pěší 
zóně jsou pěší a automobilová doprava na 
stejné úrovni, prostor by neměl být výškově 
oddělen na vozovku a chodníky. Maximální 
povolená rychlost je zde 20 km/hod.

Na předměstí jsou často vytvářeny obytné 
zóny. V obytných zónách platí stejná 
pravidla jako v zónách pěších, výjimkou je 
možnost využívání celého prostoru ulice 
ke hrám. Obytná zóna by také neměla být 
výškově rozdělena na vozovku a chodníky.

Tyto formy ulic jsou realizovány ve velkém 
měřítku v západní Evropě od sedmdesátých 
let. U nás jsou od roku 1998 součástí tech-
nických podmínek i technických norem. 
Oproti standardnímu řešení je nutné každou 
takovou ulici navrhnout s vyšší mírou 
individuálního přístupu, což klade velké 
nároky na odbornost specialisty. 

Sdílený prostor (obytnou a pěší zónu) je 
nutné navrhnout z hlediska bezpečnosti 
pohybu osob se sníženou schopností pohy-
bu a orientace, zejména osob se zrakovým 
postižením. Řešení musí být konzultováno 
s odborníky. Důležitá je přítomnost vodicích 
linií a bezpečného pěšího koridoru a infor-
mace, že se osoba se zrakovým postižením 
nachází v tomto druhu prostranství (viz 
Stanovisko WBU - Sdílené prostory, SONS 
2016).

V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat 
vozovku v celé její šířce. Jiným vozidlům 
než jízdním kolům je vjezd do cyklistické 
zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena 
ve spodní části dopravní značky. Podrob-
nosti uvádí příslušný právní předpis.

621 Schéma principů sdíleného pro-
storu Woonerf 

Průjezd ulicí je zklidněný zakřivením prů-
jezdné trasy. V ulici nejsou obrubníky, celá 
plocha je v jedné úrovni.

620 6. Sierpna, Lodž, Polsko

Jako jedna z mnoha byla ulice 6. Sierpna 
v Lodži převedena do režimu sdíleného 
prostoru. Před svou proměnou vypadala 
jako ulice Bratislavská v Brně. Nový do-
pravní režim umožnil výsadbu stromů blízko 
středu ulice v místech, kde by to jinak 
nebylo možné.

622 Ulice Petra Bezruče, Vyškov

Dobrý příklad ulice v režimu obytné zóny. 
Provoz je veden klikatě, chodníky jsou inte-
grovány s komunikací.  

623 Podolí u Brna

Špatný příklad obytné zóny z důvodu 
výškového rozdělení na chodník a komu-
nikaci. Chodník je velmi úzký, takže lidé 
stejně budou chodit po vozovce. Řidiči, 
kteří si nevšimnou cedule Obytná zóna, 
budou přesvědčeni, že na komunikaci mají 
přednost před chodci a budou se podle 
toho chovat.

622        623
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6 · 2 · 3
PARKOVÁNÍ 
V kompaktním městě má být parkování 
řešeno primárně v rámci budov a vnit-
robloků (např. podzemní garáže, parkovací 
domy, parkování na střechách). Přitom je 
potřeba vždy pečlivě zvažovat transformaci 
vnitrobloků, protože jsou mnohdy důležitým 
klidovým místem plným vzrostlých stromů. 

Kapacita parkovacích ploch v ulicích je 
prostorově omezená, ulice nelze nafouk-
nout a kapacitu navýšit. Je třeba vnímat, 
že osobní automobil v klidu zabírá cca 20 
m2 plochy včetně komunikací a že počet 
automobilů v ČR se v posledních padesáti 
letech zvýšil desetkrát.

Parkování nesmí veřejnému prostranství 
ulice ve městě dominovat.

Návrh parkovacích a odstavných míst se řídí 
ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056.

KOLMÉ, ŠIKMÉ A PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ 
A PARKOVACÍ PÁSY A PRUHY
Při návrhu parkování v ulicích je nutné 
respektovat základní principy tvorby 
veřejných prostranství, zejména hierarchii 
jejich součástí. 

Parkovací stání nesmí zcela blokovat příčné 
vazby, nesmí bránit přejít ulici a nesmí 
vytvářet výraznou optickou bariéru. Povr-
chy podélného parkování je vhodné odlišit 
od povrchu komunikace. 

Stromy v ulici nejsou doplňkem parkovacích 
míst, ale jsou jim nadřazeny. Stejně jako by 
dopravní funkce obecně neměla znemož-
ňovat život v ulici, nemělo by ani parkování 
poškozovat stromy. 

PARKOVIŠTĚ
Velkoplošná parkoviště, jako jsou ta před 
obchodními centry na periferii, nepatří do 
kompaktního města. Zde jde o nehospo-
dárné plýtvání prostorem. Parkoviště jsou 
nejméně hodnotným typem veřejného 
prostranství. Ať už jsou zaplněná, nebo 
prázdná, vytváří neprostupné plochy. Svými 
zpevněnými nepropustnými plochami 
přehřívají město a přispívají ke zvýšenému 
odtoku znečištěných srážkových vod.

Nově budovaná nebo rekonstruovaná 
parkoviště by měla být v maximální možné 
míře odvodněna prostřednictvím přírodě 
blízkých objektů hospodařících s dešťovou 
vodou. Ty snižují množství odtékajících 
srážkových vod, fungují jako předčištění 
a významným způsobem přispívají ke 
zlepšení sídelního mikroklimatu.

626 Palackého třída, Brno,  
parkoviště v proluce 

Parkoviště v proluce devastuje město, 
otevírá pohledy do dvorů, vytváří holé štíty, 
působí vždy jako provizorium.

Jelikož jde většinou o soukromý majetek, 
jsou tato místa poloveřejnými prostran-
stvími.

627 Vaňkovka, ulice Úzká, Brno, par-
kování na střeše objektů

Umístění parkoviště na střechu nákupního 
centra eliminuje potřebu prostorově ná-
ročného parkoviště před objektem. Využita 
je celá stavební parcela a parter do ulice 
nabízí potenciál aktivního využití. Prostor 
parkování je vhodné stínit otevřenými kon-
strukcemi popnutými zelení nebo zastínit 
zcela uzavřenými konstrukcemi zastřešení.

624 Parkoviště ve vnitrobloku,  
ulice Merhautova, Brno

Ve stávající struktuře se jako jedno 
z možných řešení k dosažení potřebného 
počtu chybějících odstavných stání nabízí 
dostavba parkovacího objektu ve vnitrob-
loku. Střecha parkovacího objektu je pak 
využita pro rekreaci obyvatel přilehlých 
bytových domů.

U novostaveb obytných souborů je vhodné 
koncipovat odstavná stání rezidentů do 
podzemních nebo nadzemních garáží  
s pobytovou střechou pro rezidenty.

Na příkladu lze demonstrovat také to, jak 
dobré řešení dopravy v klidu ovlivňuje 
urbanistickou strukturu uliční sítě. Smysl 
velikosti bloku dává přesná a zkušená 
představa architekta o kapacitě, měřítku, 
odstupech a požárně bezpečnostní obslu-
ze vnitrobloku i jím vymezených ulic tak, 
aby nebylo plýtváno zastavěnou urbani-
stickou plochou a vnitroblok umožňoval 
i výsadbu vzrostlé zeleně.

626        627

625 Umístění parkovišť ve městě

a Klasické umístění kapacitního par-
koviště PŘED budovou znehodno-
cuje ulici, ruší příčné vazby, snižuje 
atraktivitu celému prostranství, 
odhaluje štíty sousedních budov 
a umožňuje instalaci billboardů 
a tvorbu vizuálního smogu. Tento 
příklad ilustruje postup přeměny 
města na periferii. 

b Správně umístěné kapacitní par-
koviště je ZA objektem ve dvoře. 
Musí být výrazně zastíněné stromy, 
nebo opatřeno zelenou střechou, 
s dešťovými vodami má být hos-
podařeno dle principů HDV.

    a b
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6 · 2 · 4
KŘIŽOVATKY
KŘIŽOVATKY RYCHLOSTNÍCH  
KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
Kontext města je vždy nadřazený do-
pravnímu řešení. I když městem prochází 
rychlostní komunikace nebo dálnice, je 
zapotřebí ji napojovat na městskou struktu-
ru městským způsobem.

Křižovatku je nutné navrhnout 
buď velkou, s využitelným 
prostorem mezi komunikace-
mi, anebo úzkou s minimaliza-
cí dopravních prostranství. 

Ortogonální vedení komunika-
cí umožňuje realizovat zástav-
bu městského charakteru.

Zásadní pro vyvážené dopravní a urba-
nistické řešení je vzájemná spolupráce 
architekta, urbanisty a dopravního inženýra. 
Finální řešení ulice má být výsledkem této 
spolupráce.

Špatným příkladem dopravního napojení 
na stávající městskou strukturu představují 
křižovatky ulic Černovická a Charbulova 
nebo Sportovní a Křižíkova, které generují 
velké zbytkové plochy v těsné blízkosti 
historických budov a náměstí. Tyto dopravní 
stavby zničily historickou urbanistickou 
strukturu, budovy i veřejná prostranství 
a vytvořily z města periferii.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Klasická forma okružní křižovatky generuje 
množství zbytkových ploch. Je proto nutné 
zvážit její použití a velikost zejména v pro-
storově omezené městské zástavbě. Využití 
středu rondelu pro umístění uměleckého 
díla je problematické. Toto dílo je nepřístup-
né, funguje pouze jako orientační bod pro 
řidiče a jeho důležitost je rondelem velmi 
zvýrazněna. 

Opět platí princip křižovatku buď zvětšit 
tak, aby její střed dosáhl rozměrů celého 
bloku (Slovanské náměstí), anebo minimali-
zovat.

Specifický typ okružní křižovatky, tzv. turbo 
křižovatky, sice pomáhají zvýšit kapacitu 
a propustnost dopravy, ale jsou zcela ne-
vhodné do městského prostředí. Představují 
překážku, a v některých případech dokonce 
bariéru pro pěší a cyklisty.

629 Křižovatky rychlostních  
komunikací ve městě

a Volné trasování komunikací „jako 
v krajině“ vede ke znehodnocení 
veřejného prostranství města. 
Zeleň jen kamufluje špatný stav 
a nemůže nabídnout smyslup-
ně využitelná pobytová místa. 
Dopravní řešení musí být zpraco-
váno v součinnosti s urbanisty, 
architekty a zahradními architekty.

b Ortogonálně vedené komunikace 
vytváří pozemky vhodněji zasta-
vitelné než různé výseče a troj-
úhelníky. Křižovatka má městský 
charakter. Stromy, pokud jsou 
vysázené v pravidelných řadách, 
pomohou každé sebevíce dopravně 
zatížené ulici k tomu, aby se stala 
městskou. 

630 Hradecká – Královopolská, Brno, 
mimoúrovňová křižovatka 

Dobrým příkladem úzké křižovatky je kři-
žovatka ulic Hradecká a Královopolská.

628 Slovanské náměstí, Brno,  
okružní křižovatka

Podařeným příkladem umístění okružní 
křižovatky je Slovanské náměstí.

Tento prostor má velkou urbanistickou 
kvalitu, protože nebyl navržen pouze 
z dopravního úhlu pohledu, doprava zde 
nedominuje a ničemu nevadí. 

Jde o park, který je vymezen fasádami 
okolních budov. Je dost velký na to, aby 
byl smysluplně využitý. Střed okružní 
křižovatky z něj dělá jen značka kruhového 
objezdu.

Poznámka: Fotografie byla pořízena v době 
rekonstrukce vozovky. Ulice byla dočasně 
průjezdná oběma směry.

    a b
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ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKY
Tento způsob provedení křižovatky 
zklidňuje dopravu a alespoň symbolicky 
zrovnoprávňuje lidi s auty. 

Nájezd by měl být proveden tak, aby donutil 
řidiče znatelně zpomalit.

POLOMĚRY OBLOUKŮ
V kompaktní zástavbě bychom se měli 
snažit minimalizovat dopravní prostor i po-
užíváním minimálních poloměrů oblouků. 
Město bychom měli optimalizovat pro lidi.

U všech typů křižovatek je potřeba 
prověřovat trajektorie pohybu jednotlivých 
vozidel tzv. vlečnými křivkami a dodržovat 
potřebná rozšíření jízdních pruhů v oblou-
cích. Malé poloměry oblouků snižují rozsah 
zpevněných ploch.

Menší poloměry tramvajových oblouků 
volit především ve stísněných podmínkách 
a na místech se slabším tramvajovým 
provozem. Menší poloměry zvyšují potřebu 
častější výměny kolejí z důvodu opotřebení 
kolejí. 

631 Schéma zvýšené křižovatky

Příklad zklidnění málo zatížené křižovatky 
jejím zvýšením do roviny s chodníkem. 

Teoretické vedení signálních pásů, které je 
v případě stísněnějšího prostoru nefunkční. 
Nevidomý člověk půjde podél fasády a pak 
podél zvýšených obrubníků u zelených 
záhonků – pokud existují.

632 Křižovatka Přadlácká –
Francouzská, Brno

Nepřípustné a arogantní použití betono-
vých svodidel v městském prostředí. 

komunikace budova

zvýšená
křižovatka

zeleň zeleň

chodníkchodníkbudova

633 Schéma sjezdu na komunikaci

a návrh ulice z dopravního pohledu  
přináší detaily upřednostňující au-
tomobilovou dopravu před chodci 
a životním prostředím 
- zvýraznění parkovacích stání 
- přerušení chodníku nájezdem 
- použití prefabrikátů, které jsou  
  špatně pochozí

b návrh ulice respektující chodce 
a se liší pouze v drobných, ale 
někdy podstatných detailech 
- plocha parkovacích stání je  
  dlažby běžné barvy 
- přídlažba je dobře pochozí 
- pohyb pěších po chodníku má 
  přednost před automobily 
- jediné, co by mělo být zvýrazněno 
  (ale ne nutně červenou barvou)  
  je varovný pás 

    a b

6 · 2 · 5
SJEZDY
Dopravně méně významné sjezdy na 
pozemky (kde může zaparkovat méně jak 
20 automobilů) nemají být provedeny tak, 
aby chodec měl pocit, že má dát přednost 
vozidlu jedoucímu přes sjezd. 

Barevné zvýraznění celé plochy sjezdu, 
změna směru kladení dlažby či barevné 
ohraničení není dopravním značením, ale 
zbytečnou zvyklostí související s vnímáním 
veřejných prostranství pouze z pohledu 
dopravy.

Současně nemá docházet ani ke změnám 
výškových úrovní v místě křížení chodníku 
a sjezdu a vytváření "horských drah". 

Na chodníku má prioritu chodec 
(viz. kap. 2).

U významných sjezdů (nad 20 aut na 
pozemku) by měl být chodec upozorněn 
na možný konflikt z projíždějícími vozidly 
varovným pásem.
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6 · 2 · 6
PROSTRANSTVÍ 
DOPRAVNÍCH 
STAVEB
Prostory pod mosty, zbytkové plochy zele-
ně v křižovatkách a průrazech, tramvajové 
točny, zeleň podél rychlostních komunikací 
a železničních tratí vedoucích zástavbou, 
parkoviště. To jsou typická veřejná prostran-
ství dopravních staveb, která jsou obvykle 
řešena pouze z dopravního hlediska, bez 
povědomí o jejich vlivu na život ve městě.

Je nutné řešit estetickou 
i funkční stránku rubových 
stran dopravních staveb. 

Je nutné navrhovat mosty 
a protihlukové stěny architek-
tonickými a estetickými pro-
středky, a zapojovat je tak do 
organismu města. 

Už ve fázi projektování je tře-
ba řešit využití hluchých pro-
stranství, hledat řešení, která 
tato místa vůbec nevytváří 
a negativní dopady doprav-
ních staveb na život ve městě 
eliminují.

Nejjednodušší je umístit pod most parkovi-
ště, garáže nebo jinou dopravní stavbu. To 
je sice vhodné, protože tyto funkce potom 
mohou zmizet odjinud, avšak kvalitní místo 
zde takto nevznikne.

635 Toronto, Kanada

Namísto šedé a špinavé plochy pod 
mostem je možné udělat dobře osvětlená 
drobná sportoviště pro mládež.

636 Viaduktstrasse, Curych, 
Švýcarsko

Pod oblouky viaduktu můžeme umístit 
garáže, ale také obchody, restaurace, 
tržnici atd. 

Toto lze samozřejmě udělat i v případě 
novostavby viaduktu.

634 Ulice Kníničská, Brno

Toto místo je ošklivé, protože nikdo neřešil, 
jak bude most vypadat zespodu a k čemu 
místo pod mostem bude sloužit.

Pokud je most přístupný zespodu, není 
jeho jedinou funkcí pouze samotné pře-
mostění a podoba horní úrovně, ale i řešení 
prostoru vespod. Pilíře i mostovka musejí 
být navrženy esteticky a kultivovaně. Musí 
být definován účel prostoru. 

Jednotlivé prvky mostu na fotografii nejsou 
kultivovaně architektonicky ani esteticky 
řešeny. Dodatečné nátěry ani výmalba ne-
jsou kultivací, ale prohloubením problému. 

Při návrhu dopravních staveb ve měs-
tech nestačí pouze estetizovat betonové 
prefabrikáty barvou. Je nutné pracovat 
s tvarem, strukturou, povrchem, architek-
turou, detailem. 
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639 Ulice Milady Horákové, Brno

Při umísťování zvýšených prvků, ohraniču-
jících tramvajový pás od jízdního pásu pro 
automobilovou dopravu, je nutné zohlednit 
i příčný provoz na ulici (např. výjezdy z ga-
ráží, možnost přecházení ulice). 

640 Ulice Horova, Brno

Příklad ulice podobných šířkových para-
metrů jako ulice Milady Horákové s tím 
rozdílem, že tramvajové těleso není segre-
gováno a je součástí vozovky.

Určité normové požadavky nejsou a z logi-
ky věci ani nemohou být dodrženy, protože 
jde o stávající stísněné podmínky.

637 Ulice Renneská, Brno

Ulice Renneská má potenciál na vytvoření 
příjemné městské třídy, která navazuje 
na Nové sady. V současnosti je celá ulice 
rozdělena těžce prostupnou bariérou 
segregované tramvajové tratě s otevřeným 
svrškem, která se používá na okrajích měs-
ta pro rychlotratě.

V zastavěném městském prostředí není 
takový způsob vedení tramvajové tratě 
žádoucí.

638 Nové sady, Brno, intenzivní 
tramvajový pás

Zelený pás uprostřed frekventované komu-
nikace, který zatraktivňuje ulici, pohlcuje 
prach a hluk z projíždějících tramvají a au-
tomobilů. Musí být neustále udržován, aby 
plnil dostatečně svou funkci. 

6 · 2 · 7
VEŘEJNÁ 
HROMADNÁ 
DOPRAVA
TRAMVAJOVÉ PÁSY
Formu tramvajových pásů určuje vždy 
kontext místa. Nicméně při návrhu 
materiálového řešení tramvajového pásu je 
také nutné vnímat i zlepšování klimatu ve 
městě, snižování hluku a v neposlední řadě 
i estetiku. 

Dopravní modely počítají s tramvajemi 
jako s rychlou a kapacitní formou dopravy. 
Tento model je však v centrální části města, 
v kompaktní husté zástavbě a v úzkých 
ulicích neudržitelný. 

Povrch tramvajové trati v kompaktní 
zástavbě by měl vždy být jednotný s povr-
chem dopravního prostoru nebo celé ulice 
a neměl by být zvláštně vyznačován. 

U širokých tříd typu Lidické je možné mírné 
zvýšení tramvajového pásu, povrch odlišný 
od komunikace i výtvarné řešení koridoru.

V kompaktní zástavbě je nepřijatelná 
segregace tramvajové trati otevřeným 
svrškem, zábradlím či dokonce protihlu-
kovými stěnami. Problematické z hlediska 
bezpečného pohybu chodců jsou i zvýšené 
prvky lemující trať. Segregace tratí je 
vhodná v dopravně zatížených radiálách 
a před křižovatkami, kde hrozí její zdržování 
v kolonách automobilů.

Povrchy tratí mimo zástavbu je možné 
ponechat otevřené s libovolnou úpravou, 
v pohledově exponovaných místech zastá-
vek ideálně se zatravněním. 

Zelený tramvajový pás, který slouží jako 
doplňková zeleň, má pozitivní vliv na snížení 
přehřívání města, zadržování prachu a deš-
ťových vod, snížení hluku. Je možné použít:

•  Intenzivně udržovaný pás – vytváří 
atraktivní zelený koberec v ulicích nebo 
na tratích s minimem příčných vazeb, 
nevýhodou je jeho náročná údržba; 

•  Extenzivně udržovaný pás – především 
v tratích, kde není nutný požadavek re-
prezentativních povrchů, osázen sucho-
milnými rostlinami nevyžadujícími ná-
ročnou údržbu, nevýhodou je jeho lehce 
zanedbaný vzhled.

Nedoporučujeme používat umělý trávník. 

639       640

637       638

641 Ulice 28. října, Ostrava, kolejový 
absorbér hluku s vegetační 
vrstvou

Systémové prefabrikované dílce z recyklo-
vaných materiálů umožňují zadržet vodu 
mezi kolejemi a podporují růst trávníku 
a suchomilných rostlin. Fotografie zachy-
cuje podobu pásu v době kvetení.

642 Třída Generála Píky, Brno, 
otevřené kolejiště ve městě

V běžných ulicích města by se nemělo 
vyskytovat toto řešení tramvajové trati. 
Zde by bylo vhodnější zatravněné těleso 
tramvajové trati. 

641       642
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PŘESTUPNÍ UZLY, TERMINÁLY
Přestupní místa veřejné hromadné dopravy 
ve městě představují nejen místa s vysokou 
frekvencí dopravních prostředků, ale také 
místa s vysokou koncentrací lidí. Mnohdy 
se jedná o špatně přehledné a neprostupné 
dopravní uzly. Kvalitu veřejné dopravy 
z velké míry určuje i podoba a vybavení 
zastávek a přestupních uzlů.

•  Vybavenost
Každý významnější přestupní uzel má být 
vybaven veřejnými toaletami, zázemím pro 
řidiče hromadné dopravy, drobnou komercí 
a zastřešením poskytujícím stín. Základem 
každé zastávky je místo k sezení ideálně 
s opěradlem a područkami, odpadkový koš 
a informace o spojích. Zastávkový přístře-
šek má poskytovat ochranu proti dešti, 
větru a slunci. Reklama je vždy doplňkem, 
který nemá dominovat ani omezovat 
přehled o přijíždějících spojích.

•  Kompaktnost a přehlednost
Zastávkové přístřešky jsou v městském 
prostoru doplňkem a nemají tedy prosto-
rově ani výtvarně dominovat prostoru. 
Umístění přístřešků nemá vytvářet bariéry 
a má umožnit přehled o prostranství a při-
jíždějících spojích. Důležité je vybavení 
informačním a orientačním systémem. 
 
•  Dostupnost a prostupnost
Zastávky a přestupní uzly nemají být na-
vrhovány pouze z pohledu pohybu vozidel 
VHD, ale hlavně z pohledu pohybu a pobytu  
cestujících. Místa musí být bezpečná, pře-
hledná a musí umožnit bezbariérové užívání 
a také bezbariérový nástup do dopravního 
prostředku. Musí zde být funkční vodicí linie 
a další vybavení dle legislativy. Vzdálenosti 
mezi jednotlivými přestupními místy nemusí 
být co nejkratší, spojovací trasa má být ale 
dostatečně vybavená (obchody a služby) 
a má být pohodlná. Pokud je nutné při 
přestupu přecházet komunikaci, musí být 
přechod přehledný, pohodlný a bezpečný 
a doprava v jeho blízkosti zklidněna. 

•  Architektonická kvalita
Zatímco v minulosti se nádraží stavěla jako 
významné budovy s tvaroslovím paláců, 
dnes se staví spíše ve stylu „antivandal“. 
Požadavek na bezúdržbovost vytváří 
nekultivované stavby a místa bez jakékoli 
hodnoty. 

645 Přístřešek železniční zastávky  

Tento betonový prefabrikovaný železniční 
přístřešek je příkladem naprosté rezignace 
na architektonickou kvalitu. 

Argument účelnosti neobstojí. Dřív nebo 
později zastávku někdo posprejuje a zne-
čistí. Poprvé se natře a uklidí. Tento kolo-
běh bude pokračovat tak dlouho, až zůsta-
ne páchnoucí, škaredá betonová stavba, 
které se příčetný člověk raději vyhne. 

Důležitá je tedy údržba. Nač ale udržovat 
něco, co i po vyčistění nevypadá dobře 
nebo co vlastně ani vyčistit nejde?

644 Königplatz, Augspurg, Německo, 
terminál MHD

Přestupní uzly by měly být pohodlné a do-
statečně vybavené. Měly by být na do-
stupných místech, ale neměly by narušovat 
život v místních centrech.

Tento přestupní uzel je řešen stavbou 
evokující parter městského domu a za-
střešením venkovního prostoru. Důležité je 
měřítko a výška zastřešení.

643 Novolíšeňská, Brno, 
zastávka MHD

Vybavenost na řadě přestupních míst 
v Brně není řešena jednotně a koncepčně. 
Jednotlivé objekty vznikly postupně a čas-
to živelně a v průběhu let se se změnou 
majitelů mění i jejich vzhled. 

Pro umístění vybavenosti na zastávkách by 
měla sloužit jednotně pojatá konstrukce, 
která by sloužila jako základní kostra, jejíž 
vnitřní náplň se může jakkoli měnit, nave-
nek však zůstává stále stejná.

Podstata problému je však jinde. Leží 
v míře zastavěnosti a obrovském množství 
volných ploch veřejného prostranství, na 
jejichž úpravu a ani údržbu se nedostávají 
prostředky. Současně beztvará prostranství 
se velmi těžko architektonicky upravují. 

Lék na tato prostranství je zástavba. 
Normální domy s obchodním parterem, 
které budou lemovat zastávky a dávat tvar 
prostranství. Ne stánky. Ne vychozené 
trávníky a keře plné odpadků, ale stromy, 
pod kterými lze ve stínu čekat na tramvaj.
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ZASTÁVKY
Zastávky ve městě tvoří základní funkční 
jednotku hromadné dopravy. Jedná se 
o pobytová místa, která mají být provedena 
pohodlně pro lidi. Parametry zastávek 
včetně bezbariérové přístupnosti stanovují 
příslušné legislativní a technické předpisy. 
Všechny zastávky musí být vybaveny 
označníkem, jízdním řádem a odpadkovým 
košem. Doporučuje se vybavit zastávky 
přístřeškem a lavičkami (viz kap. 9 · 1 · 2). 
Nové a upravované zastávky musí být 
bezbariérové. 

Podle uspořádání rozlišujeme ve městě tyto 
základní druhy zastávek:

•  Zastávkové ostrůvky
Nejběžněji používaný typ zastávky pro 
tramvajovou dopravu. Přístup na zastávku 
musí být bezbariérový po přechodu pro 
chodce. 

•  Zastávka vídeňského typu
Nástupní plochu tvoří vozovka zvýšená 
na úroveň chodníku. Nastupující vstupují 
na nástupní plochu až v momentě příjezdu 
vozidla hromadné dopravy. Slouží zejména 
pro tramvajovou dopravu.

•  Zastávka brněnského typu
Je kombinací nástupního ostrůvku a zastáv-
ky vídeňského typu. Vozovka mezi nástupní 
plochou a chodníkem je zvýšena na stejnou 
úroveň. Slouží hlavně tramvajové dopravě.

•  Zastávka v jízdním pruhu
Základní typ zastávky pro autobusovou 
a trolejbusovou dopravu, výjimečně 
i pro tramvajovou dopravu. Nástupní hrana 
je mírně zvýšená oproti chodníku a je 
průběžná. Šířkový profil chodníku zůstává 
stejný. Aplikuje se zejména v ulicích s mír-
nějším provozem nebo na vozovkách s více 
jízdními pruhy.

•  Zátková zastávka
Je modifikací zastávky v jízdním pruhu. 
Prostor mezi zastávkami je oddělen dělicím 
ostrůvkem (popř. zábradlím), aby bylo 
zabráněno předjíždění a přecházení v jiném 
místě, než je určeno. Používá se v ulicích se 
zklidněným provozem. Slouží tramvajové, 
autobusové i trolejbusové dopravě. 

•  Zastávkovkový záliv
V ulicích s příznivými šířkovými poměry 
nebo v ulicích s vysokým zatížením auto-
mobilovou dopravou se v odůvodněných 
případech používá zastávkový záliv, 
který zajistí plynulost provozu. Zastávka je 
prostorově náročná. 

650 Zastávka Klusáčkova, Brno, 
zátková zastávka

Tento typ zastávky se uplatňuje v místech 
vyžadujících dopravní zklidnění u zastávky 
a zaručení maximální míry bezpečí pro 
cestující, kteří přecházejí.

Automobilové dopravě není objíždění vozi-
del hromadné dopravy v místech zastávek 
umožněno.

651 Zastávka Žižkova,  
Bílovice nad Svitavou,  
zastávkový záliv

Zastávkové zálivy jsou žádoucí zejména 
v silně dopravně zatížených úsecích, kde 
je potřeba zajistit plynulý provoz. Nevý-
hodou řešení je zredukování prostoru pro 
cestující v místě zastávky. Také to znamená 
komplikovanější způsob vyjíždění vozidel 
MHD ze zálivu.

648 Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno, 
zastávka brněnského typu 

Kombinací zastávkového ostrůvku a za-
stávky vídeňského typu vzniká specifická 
zastávka brněnského typu. 

Bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace jsou řešeny 
nedostatečně a nejednoznačně. 

649 Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno 
 zastávka v jízdním pruhu 

Zastávka v jízdním pruhu se používá 
v málo dopravně zatížených úsecích nebo 
na komunikacích se dvěma jízdními pruhy 
v jednom směru, kdy je možné vozidlo 
hromadné dopravy objet.

646 Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno, 
zastávkový ostrůvek

Ostrůvky jsou nejběžnějším typem za-
stávky pro tramvajovou dopravu. Jejich 
nevýhodou je velká prostorová náročnost 
a nutnost přecházení jízdních pásů. 

647 Zastávka Kořískova, Brno,  
zastávka vídeňského typu

Zástávka vídeňského typu řeší otázku bez-
bariérového nástupu do nízkopodlažních 
vozidel hromadné dopravy. Použití štípané 
žulové kostky je však velmi hlučné.

Bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace jsou řešeny 
nedostatečně a nejednoznačně. 

646       647

648       649

650         651
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654 Ulice Jeremenkova, Olomouc

Vytváření dopravních prostorů pro cyklisty 
nesmí být nadřazené pohybu chodců.

Chodníky musí zůstat bezpečnými místy 
zejména pro pěší a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

652 Ulice Dobrovského, Brno

Provoz pěších od cyklistů je viditelně od-
dělen nejen varovným pásem, ale i druhem 
povrchu. Oddělením cyklistů od automobi-
lové dopravy je zajištěna větší bezpečnost 
jejich pohybu. 

Nicméně samostatný cyklistický 
obousměrný pás v městském prostře-
dí není zcela ideální. Vznikají zde místa 
komplikovaného překonávání vozovky 
a přerušování plynulé jízdy.

653 Ulice Hlinky, Brno 

Samostatné jednosměrné cyklistické pásy 
jsou vedeny po obou dvou stranách ulice 
v souladu s představou o správném uspo-
řádání dopravy v uličním prostoru. 

Na jedné straně odděluje cyklisty od 
vozovky kolmé parkovací stání, na druhé 
straně zelený dělicí pás.

 6 · 2 · 8
CYKLOOPATŘENÍ
V duchu myšlenky vytvářet město krátkých 
vzdáleností je cyklodoprava vhodnou for-
mou udržitelné dopravy. Dle Generelu 
cyklistické dopravy více jak 70 % obyvatel 
města Brna potřebuje k dosažení největšího 
cíle cest (centrální část města) méně než 
7 km. U většiny těchto cest lze automobilo-
vou dopravu nahradit cyklodopravou nebo 
pěší chůzí. 

S narůstající poptávkou po elektrokolech, 
elektrokoloběžkách a jiných vozidlech 
s podpůrným elektrickým pohonem 
můžeme očekávat zvyšující se nároky na 
cyklodopravu ve městě. Na tuto skutečnost 
by mělo být město se svými veřejnými 
prostranstvími připraveno.

K dosažení odpovídajícího prostředí pro 
cyklodopravu ve městě je nezbytné vytvo-
řit podmínky pro bezpečný pohyb (viz TP 
179 Navrhování komunikací pro cyklisty). Ve 
srovnání s automobilovou, ale i hromadnou 
dopravou se jedná o méně ekonomicky 
náročný proces.

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
Dle Generelu cyklistické dopravy jsou 
v zastavěném území města vedeny hlavní 
přímé dopravní trasy, vedlejší přímé dopravní 
trasy a místní trasy. 

Cyklistické trasy by měly být 
podobně jako u motorové 
dopravy vedeny po obou stra-
nách ulice jednosměrně.

Mohou být vedeny přímo jako součást 
hlavního dopravního prostoru, s přímou vaz-
bou na tento prostor jako tzv. dánské pásy, 
anebo mohou být vedeny ve společném 
koridoru s pěším provozem. Jednostranně 
vedené stezky způsobují časté přerušení 
jízdy, které vede k častému porušování 
předpisů, a paradoxně pomáhají jenom 
automobilové dopravě a zhoršují pohyb 
těch, pro které jsou prvoplánově určena.

Z hlediska bezpečnosti je vhodné cyklo-
dopravu oddělit, či režimem na komunikaci 
vymezit vůči automobilové dopravě i chod-
cům. 
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Základní cykloopatření hlavních dopravních 
tras jsou následující:
•  cyklopiktogram;
•  ochranný pruh pro cyklisty (víceúčelový 

pruh);
•  vyhrazený pruh pro cyklisty (i v kombi-

naci s pruhem pro veřejnou hromadnou 
dopravu);

•  samostatné jednosměrné cyklistické pásy;
•  prostor pro cyklisty v křižovatkách.

Pro zvýraznění opatření se přiměřeně 
používá vodorovné dopravní značení. 
Užívání červeného zvýraznění by mělo být 
přiměřené a nemělo by prostoru dominovat.

Vedlejší přímé trasy jsou zpravidla vedeny 
po zklidněných ulicích, cyklostezkách 
a parcích atd., často paralelně s hlavními 
dopravními trasami. Opatření a úpravy na 
těchto trasách zohledňující cyklistický 
provoz jsou:
•  cykloobousměrky;
•  pěší a obytná zóna (viz kap. 6 · 2 · 2);
•  zóna 30;
•  cyklistická zóna (viz kap. 6 · 2 · 2).

Místní trasy doplňují celý systém dopravních 
přímých tras na úrovni městských částí.

Cyklodoprava by neměla mít 
přednost před veřejnou hro-
madnou dopravou a nesmí 
ohrožovat chodce.

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
Samostatné stezky (cyklistické dálnice) 
je vhodné budovat spíše mimo zastavěné 
území, resp. v místech s minimem přejezdů 
a křížení.

Základním předpokladem je vytvoření sítě 
atraktivních a bezpečných cyklotras vyu-
žívajících přírodní potenciál Brna. Stávající 
hlavní osy podél Svratky a Svitavy jsou dnes 
již velmi přetížené a dochází zde často ke 
kolizím mezi chodci, cyklisty a bruslaři.

Nově budované cyklotrasy by proto měly 
nabízet dostatečnou vybavenost, která 
pomůže vytvořit nová atraktivní místa pro 
aktivní rekreaci. Rovněž zpracování povrchu 
musí zajistit jejich bezpečné užívání.

657 Svitavské nábřeží, Brno

Cyklostezky vedené podél řek Svratky 
a Svitavy jsou velmi oblíbenou a vyhledá-
vanou destinací cyklistů, bruslařů i chodců. 

Absence dalších atraktivních cyklistických 
os vedených v přírodním prostředí má za 
následek jejich přetíženost a časté kolize 
všech zúčastněných.

655 Cyklistická zóna 

V západní Evropě zavedený termín. U nás 
se tento dopravní režim ulice zavedl od 
února roku 2016. Jedná se o typ zóny, kde 
cyklisté smějí vozovku užívat v celé šíři. 
V cyklistické zóně smí ostatní vozidla, 
pokud je jim do zóny vjezd povolen, jet 
rychlostí max. 30 km/hod. Přitom musí 
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, 
které nesmí ohrozit. Cyklisté musí umožnit 
motorovým vozidlům jízdu.

Nicméně příklady z České republiky zatím 
chybí.

656 Ulice Masarykova, Brno 

Pěší zóna umožňuje chodcům komfortní 
pohyb po veřejném prostranství a výrazně 
omezuje automobilovou dopravu. 

Volný pohyb cyklistů v pěší zóně je umož-
něn díky doplňkovému popisu na doprav-
ním značení.
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658 Podchod pod hlavním nádražím, 
Brno

Nejlepší podchod v Brně. Trochu to v něm 
páchne, ale je relativně bezpečný. Prochází 
jím dost lidí, je široký, takže umožňuje vy-
hnout se bezdomovcům nebo nebezpečně 
vyhlížející skupině. Má nízký a nevzhledný 
strop, takže je to taková myší díra, která 
na člověka padá. Pozitivem je přehledný 
informační systém s piktogramy.

659 Ulice Koliště, Brno,  
lávka pro pěší

Lávky (nadchody), podobně jako podcho-
dy, obecně nejsou v městském prostředí 
pro chodce oblíbené. Většinou si zvolí 
nejkratší cestu, i když pro ně znamená 
vyšší riziko.

Stavět nadchody má smysl v tom případě, 
když je místo přechodu přes frekventova-
nou komunikaci méně komfortní, pokud je 
přechod vzdálený a v daném místě existuje 
poptávka po přecházení komunikace, když 
je komunikace v zářezu a také v případě, 
když je lávka ukončena v nějakém atraktiv-
ním místě.

660 Hlavní nádraží, Brno,  
přechod přes koleje

Při navrhování přechodů přes koleje, urče-
ných personálu nádraží, je nutné dopředu 
počítat s přirozeným sklonem ostatních lidí 
zkracovat si cestu i za cenu jistého rizika. 

I tyto přechody by vždy měly mít hmatně 
a vizuálně kontrastní označení jako infor-
maci pro nevidomé, slabozraké a nepozor-
né uživatele.

6 · 2 · 9
PODCHODY 
A NADCHODY
Podchody a nadchody jsou nejzazší formou 
přechodu přes komunikaci, vhodnou 
zejména mimo město. V běžném provozu 
znamenají většinou nepříjemnou zacházku 
do míst, ve kterých se nelze cítit komfortně. 
Neoblíbenost těchto prostranství dokládá 
i několik zavřených podchodů, dnes 
využívaných pro jiné účely (např. podchod 
pod maloměřickým nádražím slouží pro 
vedení parovodu, podchod pod ulicí Osová 
slouží jako restaurace). Když už k návrhu 
podchodu či nadchodu dojde, je nutné jej 
provést podle níže uvedených principů.

PŘÍSTUPNOST
Podchod či nadchod musí být lehce 
přístupný. Většinou vyžaduje buď dlouhé 
rampy, které zabírají prostor a prodlužují 
cestu, nebo výtah. Zacházka musí být 
co nejkratší. Je vhodné využít ztracenou 
výšku, tj. podchod pod komunikací na 
náspu.

PŘEHLEDNOST A BEZPEČNOST
Podchod musí být bezpečnější a působit 
bezpečněji než pokus překonat komunikaci, 
kterou obchází. Opuštěné, stísněné koridory 
s nebezpečně působícími zákoutími člověka 
podvědomě varují – tudy ne. 

SVĚTLO, VYSOKÝ STROP A ŠIROKÝ 
PROSTOR
Podchod musí být výrazně světlý, má 
imitovat volný prostor. Podchod je interié-
rem, jehož stěny i strop musí být atraktivní. 
Většina podchodů má z podstaty nízký 
strop, což ovšem působí tísnivým dojmem. 

ATRAKTIVNÍ POVRCHY
Podchod musí být nejen atraktivně navržen 
a proveden, ale musí být i často, prakticky 
každý den, udržován. Většina podchodů 
je z estetické stránky odbyta. Betonová 
podlaha, stěny i strop bez stopy nějakého 
pokusu o estetický vklad. Neodstraňovaná 
graffiti, pomočené smrduté kouty, rozbitá 
svítidla zase svědčí o neschopnosti vlastní-
ka udržovat svůj majetek. 

ŽIVÝ PARTER, LIDÉ
Nejatraktivnějším prvkem je vždy obchodní 
parter a přítomnost lidí. Nadchody trpí 
podobnými neduhy jen s rozdílem, že jsou 
otevřené a mohou nabízet atraktivní výhled. 
Z hlediska provozu a údržby jde o velmi 
nákladné řešení.



15
8

6 
· D

O
PR

AV
N

Í I
N

FR
A

S
TR

U
K

TU
R

A
   

Pr
in

ci
py

 t
vo

rb
y 

ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví

6 · 2 · 10
ZBYTKOVÉ PLOCHY
Zbytkové plochy vznikají spolu s komu-
nikacemi v místech, kde je k veřejnému 
prostranství přistupováno pouze z doprav-
ního hlediska a neřeší se jeho jiné funkce. 
Zbytkové plochy jsou většinou součástí 
křižovatek. Co lze aplikovat mimo město 
a na periferii, nelze ale vytvářet ve městě. 
Jedná se většinou o malé zatravněné 
plochy tvarů znemožňujících jejich další 
smysluplné využití a údržbu. Většinou jde 
o úzké pruhy, výseče a trojúhelníky, občas 
s výsadbou stromů, často osazené skříněmi 
technické infrastruktury a nádobami na 
odpad. Vznikají jako zbytkový prostor mezi 
komunikacemi, chodníky a domy, bývají 
sešlapané, působí neudržovaným dojmem 
a říká se jim městská zeleň. Jde však pouze 
o nekomponované plochy bez konceptu 
využití a výsadby. Nelze je aktivně využívat 
jinak než k venčení psů nebo k okrasné 
výsadbě trvalek a keřů. Takové plochy 
nebývají bohužel ani využity pro vsakování 
dešťových vod. 

Zbytkové zelené plochy ne-
jsou městskou zelení, ale ne-
využitelným prostranstvím.
Potřebujeme stromy, aleje, 
pobytová místa.

Dopravní řešení je kromě zcela segrego-
vaných komunikací vždy jen dílčí součástí 
komplexního řešení veřejného prostranství. 
A veřejné prostranství má být v první řadě 
navrženo jako prostranství obytné.

Návodem je koncentrovat 
zbytkové plochy do větších 
celků, komponovaných jako 
pobytová místa malého mě-
řítka, a minimalizovat plochy 
dopravních staveb ve městě. 
Cenný prostor má být ušet-
řen pro realizaci kvalitních 
a funkčních veřejných pro-
stranství. 

661 Ulice V Újezdech, Medlánky, Brno

Zelené zbytkové plochy nesmyslných 
tvarů jsou výsledkem necitlivého doprav-
ního řešení. Podle norem je vše v pořádku. 
Výsledkem je nekvalitní veřejné prostran-
ství, plýtvání prostorem.

662 Ulice Hlavní, Komín, Brno

Okružní křižovatky jsou typickými do-
pravními stavbami vytvářejícími zbytkové 
prostory. Zeleň v těchto plochách je však 
většinou dobře upravena a udržována. Jde 
o bariérovou zeleň, která má v určitém 
kontextu své místo.

Horší situací jsou průrazy zástavbou pro 
nové komunikace. V Brně nebylo nikdy 
takové bourání domů doprovázeno návrhy 
dostavění nároží či nové uliční fronty. 

Na této fotografii je patrný nový průraz pro 
komunikaci. Veřejné prostranství je řešeno 
pouze dopravně, a proto funguje pouze pro 
dopravu. Průvodním rysem tohoto přístupu 
jsou posprejované slepé fasády budov, 
billboardy, občůrané keříky a zdi.

Správně by však mělo být stejnou měrou 
navrženo pro rezidenty, pro ty, kteří v místě 
žijí. 

663 Mendlovo náměstí, Brno

Při tomto pohledu by se zdálo, že velké 
množství zelených ploch vytváří kvalitní 
veřejné prostranství. 

Opak je pravdou. Jedná se o nevyužitelné 
plochy trávníků bez laviček a pobytových 
míst v těsné blízkosti rušné komunikace.

Z estetického hlediska působí keřová vý-
sadba se sporadicky rozmístěnými stromy 
odbytě, zanedbaně a nepěkně. Spíše zde 
najdeme bezdomovce a lidi hledající místo, 
kde by si ulevili. Rozhodně si zde nebudou 
hrát děti a piknikovat studenti.

Dopravní řešení v kompaktně zastavěném 
městě, tedy tam, kde je prostor tvarován 
domy, nesmí generovat zelené plochy tako-
výchto tvarů a účelu.

Dopravní řešení v kompaktním městě musí 
být kompaktní.
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Množství existujících a zároveň chybných bezbariérových úprav ukazuje na to, jak 
obtížné je pochopit potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Současně ukazuje i na fakt, že pouze textový popis problému, jak je tomu v platných 
předpisech, vede k různým výkladům, k nepochopení a jednoduše generuje chyby. 

Veškerá řešení, a zejména ta atypická, je nutno vždy řešit se specialistou. Bylo by 
velmi vhodné vytvořit profesionální dokument vzorových řešení a realizací, který by 
řešil nejenom funkční, ale také estetickou stránku. 

6 · 3  BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ

6 · 3 · 1  NÁVRH 

6 · 3 · 2 ORIENTACE A POHYB V PROSTORU
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666 Ulice Optátova, Brno

Chybné řešení chodníku, po kterém se 
nedá dobře chodit, je výsledkem nespráv-
ného výkladu a aplikace norem.

Snížené nájezdy do garáží a bezmyšlen-
kovitá aplikace normové výšky chodníku 
vytvářejí horskou dráhu. Nádoby na odpad 
spolu se stožáry doplňují tuto stezku zdraví 
o prvek slalomu. Chybí varovné pásy. 

Řešení je dost:

1. Provést nájezdy podle norem, tj. chod-
ník vést v rovině se sníženými nájezdy 
v š. 0,5 m od obrubníku (v případě nízko 
položených garáží toto řešení nelze pro-
vést, v případě sjezdů na předzahrádky 
ano).

2. Snížit výšku obrubníku na 80 mm. 

3. Provést chodník celý snížený s průběž-
ným varovným pásem (nebo alespoň ty 
úseky, kde jsou vjezdy blízko sebe). 

4. Navrhnout ulici v režimu obytné zóny 
a chodník s komunikací výškově řešit 
v jedné úrovni.

665 Ulice Křenová, Brno

Bezbariérová zastávka MHD je definovaná 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, 
ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425-1. Přesto do-
chází k různým omylům při realizacích. 

Výška nástupní hrany tramvajové zastávky 
musí odpovídat použitému vozovému parku 
tak, aby byl zajištěn bezbariérový nástup 
do dopravních prostředků. 

Důležitá je zejména vodicí linie pro ne-
vidomé, od které odbočuje signální pás 
navádějící k označníku, tj. prvním dveřím 
vozidla.

Umístění označníku je také přesně defino-
váno.

Důležitá je však také šířka nástupiště 
a hlavně přístup na zastávku a související 
úpravy.

664 Ulice Pražákova, Brno,  
přechod pro chodce

Umístění mobiliáře je v rozporu s platnou 
legislativou. 

Mobiliář na chodníku má patrně sloužit 
jako zábrana parkujícím autům. Zásadní 
problém působí nejen osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace (osoby 
na vozíčku, nevidomí), ale vlastně všem 
chodcům.

6 · 3 · 1
NÁVRH
Při návrhu, schvalování, kolaudacích 
a užívání veřejných prostranství je nutné 
dodržovat platnou legislativu a normy. 
Zejména jde o vyhlášku č. 398/2009 Sb., 
která specifikuje pojem "osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace" a stanovuje 
základní požadavky bezbariérového užívání 
staveb (viz kap. 4 • 1 • 6). 

V případě, že územně nebo stavebně 
technické důvody nedovolují dodržet 
tyto požadavky, je nutné hledat řešení, 
které alespoň částečně zajistí přístupnost. 
Obecně je nutné dbát na to, aby se po-
stupně vytvářela smysluplná bezbariérová 
komunikační síť a přístupnost prostředí se 
nevhodnými zásahy nesnižovala.

Bezbariérová řešení by měl vždy navrhovat 
zkušený odborník. Velký důraz se musí klást 
na správnost typových řešení. U atypických 
řešení je nutné přistupovat k celkovému 
prostranství komplexně a velmi zodpovědně 
zvažovat priority. Důležité je zachování 
jednoduchosti, přehlednosti a čitelnosti 
výsledného řešení (viz kap. 2 • 1 • 6, 4 • 1 • 6).

Konzultační činnost a podporu projektan-
tům i úřadům poskytují organizace jako 
Národní institut pro integraci osob s ome-
zenou schopností pohybu a orientace v ČR 
(NIPI), Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR (SONS) a specialisté.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO VYTVÁŘENÍ 
PŘÍSTUPNÉHO PROSTŘEDÍ 
•  Prostředí má v maximální možné míře 

umožňovat samostatné a bezpečné uží-
vání všem uživatelům bez ohledu na věk, 
omezení, postižení, znalosti, kognitivní 
schopnosti atd.

•  Prostředí musí být z hlediska bezbarié-
rového užívání řešeno komplexně, tj. 
musí vytvářet navazující systém bezba-
riérových tras spojujících důležité body: 
veřejně přístupné budovy, dopravní 
terminály, zastávky hromadné dopravy, 
vyhrazená parkovací stání atd.

•  Musí být respektovány vzájemně odlišné 
požadavky jednotlivých skupin uživatelů.

•  Použitá řešení nesmí znemožňovat užívá-
ní prostředí ostatním uživatelům ani by je 
neměla zásadním způsobem omezovat.

•  Požadavky na bezbariérovost je nutné 
respektovat v celém procesu od zadání 
přes tvorbu projektové dokumentace, 
realizaci až po osazení mobiliáře a užívání 
prostředí.

•  Informační a signalizační prvky musí být 
rozeznatelné a srozumitelné pro všechny 
uživatele.
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668 Přechod pro chodce,  
potřeby a požadavky pro chodce 
a slabozraké uživatele 

Pro potřeby osob se zrakovým postižením 
(osoby se zbytky zraku, omezením zorného 
pole apod.) je nutné upravit varovné a sig-
nální pásy kontrastně. 

Nejen v Brně se vžila červená dlažba na 
šedém podkladu, ale více než o barvu jde 
o kontrast, který bývá dle měření nedosta-
tečný. Vhodnější je použití syté červené, 
černé či bílé dlažby, podle úpravy okolí. 

V památkových zónách a rezervacích 
je možné tuto barevnou úpravu v odůvod-
něných případech vynechat.

669 Přechod pro chodce,  
potřeby a požadavky pro chodce 
a osoby nevidomé 

Osoby nevidomé získávají informace pro 
orientaci v prostředí hmatem, sluchem 
nebo dotekem. Jejich jedinou možností, jak 
se orientovat v prostoru, je vnímání bariér.

Nevidomá osoba/uživatel se pohybuje 
v prostředí podél vodicích linií. Při přechá-
zení je primárně důležité využití orientač-
ních prvků (odbočení od vodicí linie pod 
určitým úhlem, výrazné obrubníky u zeleně 
atd.), u světelné signalizace pak využití 
lokalizace zvukového signálu.

Pohyb v prostoru není pro osoby nevidomé 
samozřejmostí, ale musí se mu učit (nácvik 
přímé chůze, odhad vzdálenosti, odbočení 
o 90°). 

Signální pás neslouží primárně k chůzi, 
ale k určení směru. Nevidomý chodec se 
pohybuje v pásu šířky 0,8 m podél hrany 
signálního pásu, tj. mimo plochu signálního 
pásu.

667 Přechod pro chodce, 
potřeby a požadavky pro chodce 
a uživatele s pohybovým ome-
zením (vozíčkáři, senioři, děti, 
kočárky atd.)

Základní rovinou je usnadnění a s tím 
spojené zvýšení bezpečnosti přecházení 
komunikace snížením obrubníku. To slouží 
nejen osobám se sníženou schopností po-
hybu (vozíčkářům a lidem s chodítky), ale 
všem (cyklistům, osobám s kočárky, dětem 
na odrážedlech, koloběžkách atd.). 

Často se stává, že se menší děti na 
odrážedlech a kolech na konci přechodu 
zaseknou a řeší, jak najet na obrubník.

Hlavním požadavkem je tedy bezpečný 
vstup na vozovku a výstup z ní. Řeší se 
sníženým obrubníkem. Ideální výška obrub-
níku je 0 cm.

6 · 3 · 2
ZÁSADY 
PRO VYTVÁŘENÍ 
PŘÍSTUPNÉHO 
PROSTŘEDÍ
PRO OSOBY S POHYBOVÝM OMEZENÍM
•  Logicky vedená bezbariérová trasa s mi-

nimálními výškovými rozdíly a s krátkými 
docházkovými vzdálenostmi.

•  Rovné a pevné povrchy pochozích ploch, 
minimální podélné a příčné sklony.

•  U schodišť a bezbariérových ramp 
oboustranné zábradlí s ergonomickým 
madlem, osazení opor nebo zábradlí se 
doporučuje i při větších sklonech trasy, 
např. u parkových cest ve svažitém teré-
nu, při větších sklonech chodníku v blíz-
kosti domovů pro seniory atd. 

•  Dostatečná průjezdná šířka a volné mani-
pulační plochy. 

•  Manipulační prvky umístěné v dosahové 
vzdálenosti osoby na vozíku. 

•  Přechody a místa pro přecházení 
oboustranně s šikmými nájezdy. 

•  Informace umístěné v zorném úhlu osoby 
na vozíku. 

•  Na všech parkovacích plochách určitý 
počet míst vyhrazených parkovacích stá-
ní (pro osoby se zdravotním postižením 
a popř. pro rodiče s dětmi).

PRO OSOBY SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ 
•  Osoby nevidomé získávají informace 

o prostředí hmatem (tj. bílou holí a nášla-
pem), sluchem (tj. akustické a informační 
majáčky) nebo dotekem (např. hmatné 
štítky na označnících MHD). Doplňujícími 
orientačními informacemi jsou např. trva-
lé sluchové vjemy (šumění řeky), výrazná 
změna sklonu terénu atd. 

•  Pro osoby slabozraké jsou důležité 
vizuální kontrasty, velká písmena, dobré 
osvětlení atd. 

•  Zásadní pro orientaci jsou přirozené 
vodicí linie (fasády budov, ploty, obrub-
níky) na opačné straně chodníku, než je 
komunikace. Obrubník mezi chodníkem 
a komunikací se za vodicí linii nepovažuje 
jak z důvodu bezpečnosti, tak z důvodu 
zde umístěných stožárů, stromů, doprav-
ních značek a zaparkovaných aut. Volný 
průchozí prostor má být podle vyhlášky 
1,5 m s možností místního zúžení na 0,9 
m při instalaci technického vybavení 
komunikací (nikoli reklam, mobiliáře nebo 
přípojkových skříní). Umělé vodicí linie 
(tvořeny hmatnou dlažbou s drážkami) 
jsou méně vhodné, protože část roku 
nefungují (napadané listy, sníh atd.).
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671 Ulice Příkopy, Pelhřimov

Chybně směrovaný signální pás navádí ne-
vidomou osobu mimo přechod pro chodce.

670 Přechod pro chodce  
Kompletní řešení

Součet všech opatření vygeneruje výsled-
nou podobu přechodu pro chodce. 

Poznámka:

Zelená šrafa označuje minimální požadavek 
na průchozí prostor chodníku, který musí 
zůstat volný, aby byla zachována funkce 
jeho přístupnosti a prostupnosti. Tento 
prostor není a ani nemá být v prostranství 
explicitně vymezen barvou ani značením. 

Průchozí prostor je na jedné straně 
jednoznačně vymezen vodicí linií (fasáda, 
obrubník, umělá vodicí linie) nebo hranou 
signálního pásu. Druhá strana (tj. požado-
vaná šířka průchozího prostoru) vymezena 
viditelně není, liší se dle typu (přirozené vo-
dicí linie: min. 1,5 m, umělé vodicí linie: min. 
0,8 m od osy, signální pásy: 0,8 m od okraje 
signálního pásu oboustranně).

672 Ulice Jeremenkova, Olomouc 

Bezbariérové řešení spolu s cyklostezkou 
vytváří opravdový chaos. Ukázkový příklad 
toho, jak neodborná aplikace norem v aty-
pickém místě vytváří absurdní řešení. 

Dopravní řešení nerespektuje prioritu 
chodce a elementární psychologii pohy-
bu lidí. Cyklostezka na chodníku nesmí mít 
přednost před chodci a v místě přechodu 
musí být přerušena.

Aby chodec mohl pokračovat v chůzi 
po chodníku rovně, měl by přejít vlevo kol-
mo přes cyklostezku a pak šikmo vpravo 
opět na chodník a pokračovat dál. Žádný 
člověk toto neudělá a projektanti a úřední-
ci by o tom ani neměli uvažovat.

Pro osoby se zrakovým postižením je toto 
řešení velmi složité a nepřehledné. Ne-
mluvě o tom, že jsou nuceny dvakrát křížit 
cyklostezku. Při chůzi rovně samozřejmě 
zvolí přímou trasu přes cyklostezku v místě, 
kde přechod není vyznačen.

PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ  
•  Dobré osvětlení. 
•  Redukce hluku. 
•  Vizuální signalizace (např. přechody pro 

chodce). 
•  Převod akustických informací do jiné 

formy (psané nebo jiné vizuální podoby, 
piktogramy atp.). 

•  Indukční smyčky.

PRO OSOBY S PSYCHICKÝMI, MENTÁLNÍMI 
A KOGNITIVNÍMI PORUCHAMI 
•  Jednoduché, přehledné a logicky členěné 

prostředí, výrazné záchytné body, opaku-
jící se řešení (např. jednotný mobiliář). 

•  Minimalizace možných kolizních míst (vel-
ké otevřené plochy, tmavé podchody atd.). 

•  Jednoduché a logické piktogramy.

PRO SENIORY
•  Přehledné prostředí s častými místy pro 

odpočinek. 
•  Používání zábradlí, madel a jiných opor 

pro překonávání výškových rozdílů nebo 
prudších sklonů. 

•  Jednoduché a logické podávání informa-
cí, využívání piktogramů a větších typů 
písma.

•  Přizpůsobení mobiliáře (lavičky s bočními 
opěrkami, dopomoc při usednutí a vstá-
vání). 

•  Redukce hluku, dobré osvětlení. 
•  Delší intervaly k vykonání určité činnosti 

(např. chůze po přechodech pro chodce). 

Na příkladu přechodu pro chodce jsme 
se pokusili ukázat, že výsledná podoba 
bezbariérového veřejného prostranství 
vzniká skladbou několika vrstev. Každá má 
svá pravidla a svůj smysl. 

Zásadní pro tvorbu veřejných prostranství je 
tvorba a ochrana bezpečného průchozího 
prostoru, který sice není explicitně zvýraz-
něn, ale je hlavním smyslem komunikací pro 
chodce.

Při návrhu dílčích částí veřejných pro-
stranství (komunikací, tramvajových tratí, 
cyklostezek, technické infrastruktury, při 
výsadbě stromů i umísťování mobiliáře, ale 
i u bezbariérových úprav) musí být vždy 
sledován smysl přístupnosti a funkčnost 
celkového řešení. 

Hierarchie jednotlivých částí prostranství 
a druhů dopravy musí být vždy stanovena 
s ohledem na charakter místa, provozu, 
s ohledem na kontext. 

Bezpečná místa a koridory pro chodce mají 
ve městě přibývat, a nikoli mizet kvůli stále 
vzrůstajícím dopravním požadavkům. 
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Dopravní řešení je kromě zcela segregovaných komunikací vždy jen součástí celko-
vého řešení veřejného prostranství. Tvůrcem finální podoby ulice nemá být dopravní 
inženýr, ale tým složený z mnoha specialistů včetně architekta. 

6 · 4  DETAILY

6 · 4 · 1  OPTICKÉ ZKLIDŇOVÁNÍ KOMUNIKACÍ

6 · 4 · 2  PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

6 · 4 · 3  SNÍŽENÉ OBRUBNÍKY

6 · 4 · 4  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

6 · 4 · 5  SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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6 · 4 · 1
OPTICKÉ 
ZKLIDŇOVÁNÍ 
KOMUNIKACÍ
Při navrhování komunikací je možné praco-
vat s dlažbou ve prospěch optického zúžení 
dopravního prostoru a zklidnění ulice.

Jednoduchým principem je opticky zužovat 
komunikaci použitím různých směrů kladení 
dlažby, případně různých formátů dlažby či 
barevnosti. V případě asfaltových komuni-
kací tuto funkci plní přídlažba. 

Další možností je rozšíření chodníku až 
ke komunikaci a nájezdovým obrubníkem 
umožnit parkování na chodníku. Při uvolně-
ných místech vzniká široký chodník, a ne 
prázdný parkovací záliv.

V tomto případě požaduje legislativa 
varovný pás mezi pěší a parkovací částí 
chodníku. Ten je ale logicky nesmyslný, pro-
tože nevidomá osoba, která pocítí existenci 
pásu, pocítí zároveň existenci automobilu. 
V případě, že zde automobil nestojí, dojde 
přirozeně k obrubníku. Pro nevidomé osoby 
je ale pohyb podél obrubníku rizikový, 
neboť v cestě stojí stromy, dopravní značky, 
stožáry a odpadkové koše. V případě 
podélného stání výškově odděleného od 
chodníku nevidomá osoba pocítí existenci 
automobilu dřív než přítomnost obrubníku, 
protože automobily stojí těsně u kraje. 

Toto řešení je vhodné pro většinu měst-
ských ulic, mimo segregované dopravní tahy 
jako VMO.

675 Ulice Elgartova, Brno

Jednosměrná komunikace s oboustranným 
podélným parkováním. Parkování je zde či-
telně odděleno od jízdního pásu, čímž do-
chází k optickému zúžení, které napomáhá 
zklidnění ulice. Stromořadí na jedné straně 
ulice navíc dodává ulici příjemné měřítko.

673 Schéma členění ulice povrchy

a Běžné řešení dláždění ulice

 Komunikace je vydlážděna od 
obrubníku k obrubníku jedním 
směrem, čímž se opticky roz-
šiřuje. Krajní prostory chodníku 
a parkovacího stání jsou od sebe 
odděleny druhým obrubníkem 
a obvykle i druhem dlažby. 

b Optické zklidnění komunikace

 Rozčlenění komunikace změnou 
směru kladení téhož druhu dlažby  
je schopno opticky zúžit tento 
prostor. Je pouze jeden obrubník 
a široký chodník, na kterém se 
parkuje. Toto řešení předpokládá 
malou výšku nájezdového obrub-
níku. I v případě použití asfalto-
betonu na povrch komunikace 
tak dojde k určitému zúžení.

674 Schéma dopravního řešení ulice 

Příklad řešení jednosměrné ulice 
s oboustranným podélným parkováním. To 
je od pěší komunikace odděleno zklidňují-
cím zeleným pásem se vzrostlou zelení. 

a Klasické řešení s širokou asfalto-
vou komunikací.

b Řešení zklidňující dopravu zúže-
ním asfaltového pruhu.

1 asfaltová komunikace 

2 betonová přídlažba

3 betonová vsakovací dlažba

4 betonová přídlažba nášlapů

5 zelený pás

6 betonová dlažba chodníku

1 2 5

15002000

450400 400

300020002000 2000

150 100

3 4 6

1 5

19502000

200 200

340020002000 2000

150 100

6

a 

b      

a 

b      
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6 · 4 · 2
PROTIHLUKOVÁ 
OPATŘENÍ
Hluk z dopravy ve městě snižuje kvalitu 
bydlení a působí negativně na lidské zdraví. 
Při rekonstrukcích stávajících a při návrhu 
nových veřejných prostranství musí být 
s faktorem hluku pracováno. Pro snížení 
negativních účinků hluku se používají 
následující opatření.

PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY
Protihlukové bariéry jsou prvkem, kte-
rý se aplikuje primárně podél rychlostních 
automobilových (dálnice, rychlostní 
komunikace) a kolejových koridorů 
budovaných pro rychlý průjezd městem. 
V odůvodněných případech je možné 
aplikovat protihlukové stěny podél velkého 
městského okruhu a segregovaných 
tramvajových tratí. Musí však být upraveny 
odpovídajícím způsobem, aby v městském 
prostředí nepůsobily rušivě. 

Protihlukové bariéry je nepřípustné používat 
v ulicích kompaktního města. Zde musí být 
docíleno snížení hladiny hluku jiným vhod-
ným způsobem, primárně u samotného 
zdroje hluku.

PROTIHLUKOVÁ OKNA
Protihlukové bariéry v kompaktním městě 
je vhodné nahrazovat protihlukovými okny, 
která mohou řešit útlum hluku ve stávající 
i v nové zástavbě. Okna musí odpovídat 
příslušným technickým předpisům. Nevýho-
dou těchto oken je ztráta jejich funkčnosti 
během větrání.

VÝMĚNA POJÍŽDĚNÝCH POVRCHŮ
Ke snížení hlučnosti z automobilové do-
pravy do značné míry přispívá i použití tzv. 
„tichého asfaltu“, který dokáže utlumit hluk 
o 6 až 7 dB. Výměna dlážděných povrchů za 
asfaltové je možná pouze v odůvodněných 
případech. V historickém centru a na 
významných veřejných prostranstvích je 
nahrazení stávajícího dlážděného povrchu 
za asfaltový nepřípustné.

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÝCH TRATÍ
Ke snížení hluku z tramvajové dopravy 
přispívá úprava kolejového svršku, podvoz-
ků tramvajových vozů a broušení kolejnic.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Snížení hladiny hluku lze docílit zklidněním 
dopravního provozu, a to snížením rych-
losti nebo organizační změnou v dopravě 
(např. snížení počtu jízdních pruhů, zúže-
ní vozovky, retardéry, atd.).

676 Ulice Slánská, Praha

Protihlukové stěny v obytné zástavbě jsou 
nevhodné. Navíc jejich použitím je umoc-
něn účinek bariéry komunikace. Skleněná 
vyplň protihlukových stěn také není vhod-
ná pro svou křehkost a náročnější údržbu.

677 Gartenstadt, Mannheim, 
Německo

678 Obytný soubor Slunečný vršek, 
Praha

Pokud je použití protihlukových stěn ve 
městě jediným možným opatřením, je nut-
né volit takové materiály, které nenásilně 
začlení tento prvek.

Na uvedeném příkladu je protihluková 
stěna porostlá popínavými rostlinami, které 
nejen změkčují celkové působení stěny, ale 
také fungují jako sekundární prvek akustic-
ké pohltivosti.

679 Palackého náměstí, Praha

Primární je používat takové dopravní pro-
středky, které nadměrný hluk nevydávají.

677       678
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6 · 4 · 3
SNÍŽENÉ OBRUBNÍKY
Téměř totožný detail sníženého obrubníku, 
oddělujícího chodník od komunikace, popi-
suje několik různých dokumentů (vyhláška 
č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110 a TP 179 a TP 
192). V každém z nich nalezneme odlišné 
požadavky, ale v provozu fungují všechny 
prakticky stejně. Mají zjednodušit přechod 
z komunikace na chodník a naopak. Slouží 
chodcům, cyklistům, osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace, seniorům, 
dětem, osobám s kočárky i automobilům. 

Sjezdy na pozemky sice slouží primárně 
hladšímu nájezdu automobilů přes chodník 
na pozemek, jsou však k nerozeznání 
od míst pro přecházení a také jsou lidmi 
i cyklisty hojně využívány. Nelze říct, že by 
sjezdy sloužily pouze pro auta, přechody 
pouze lidem a cyklostezky jen cyklistům. 

VÝŠKA BĚŽNÉHO OBRUBNÍKU
Základním požadavkem je výška běžného 
obrubníku nad komunikací. Podle ČSN 73 
6110 má být v rozmezí 100–200 mm, v přípa-
dě rekonstrukcí i 80 mm. Pod výšku 80 mm 
by podél obrubníku musel být proveden 
varovný pás. Už od výšky obrubníku 100 
mm, výšky nájezdového obrubníku 50 
mm a minimální šířky chodníku 1500 mm 
však nelze dodržet požadavky na průchozí 
prostor nebo max. sklon nájezdu.

Navrhujeme snížit standardní 
výšku obrubníku na 80 mm ve 
stávající i nové výstavbě.

VÝŠKA NÁJEZDOVÉHO OBRUBNÍKU
Výška nájezdového obrubníku pro přechody 
je stanovena v ČSN na 20 mm. V ostatních 
dokumentech na maximálně 20 mm.
Výška nájezdového obrubníku pro sjezdy je 
stanovena v ČSN v rozmezí 20–50 mm.
Výška nájezdového obrubníku pro cyklo-
stezky je stanovena v TP 179 na max. 20 
mm, optimálně 0 mm. Argumentem proti 
nulové výšce obrubníku je vedení vody po 
komunikaci, ta je však dobře usměrněna 
i šikmým varovným pásem nebo sklopeným 
obrubníkem. 

Navrhujeme snížit standardní 
výšku nájezdového obrubníku 
na 0 mm.

681 Sjezd na komunikaci, chodníkový 
přejezd – detail normového nájez-
dového obrubníku

Zdroj:

1 ČSN 736110 - Projektování místních  
 komunikací

2 vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obec-
ných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání 
staveb - příloha 2

682 Jízdní pruh pro cyklisty, nájezd 
z komunikace na chodník – 
detail normového nájezdového 
obrubníku

Zdroj:

1 TP 179 - Navrhování komunikací  
 pro cyklisty

680 Přechod pro chodce, místo pro 
přecházení – detail normového 
nájezdového obrubníku 

Zdroj:

1 ČSN 736110 - Projektování míst-
ních komunikací

2 vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obec-
ných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání 
staveb - příloha 2

476 min. 900 mm*1,2

chodníkvozovka

(max. 500 mm)*1

(0,5-2,0 %)*1,2(max. 12,5 %)*150
 (

20
-5

0
 m

m
)

10
0

*1 2,0 %12,5 %

400

(min. 1500 mm)*1,2

varovný

pás*1,2

jízdní pruh pro cyklisty
v úrovni chodníku

jízdní pruh pro cyklisty
cyklostezka v úrovni vozovky

20

chodníkvozovka

(0,5-2,0 %)*1,2(max. 12,5 %)*1,2

20
 (

20
 m

m
)*

1;
 (

0
-2

0
 m

m
)*

2

10
0

*1 2,0 %12,5 %

400

(min. 1500 mm)*1,2

min. 900 mm
*1,2912

varovný

pás*1,2
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685 Jízdní pruh pro cyklisty, 
nájezd z komunikace na chodník 

a zapuštěný obrubník rovný

b zapuštěný obrubník šikmý

683 Návrh přechodu pro chodce, 
místa pro přecházení, sjezdu 
na komunikaci, chodníkového 
přejezdu 

a zapuštěný obrubník rovný

b zapuštěný obrubník šikmý

684 Sjezd na komunikaci, chodníkový 
přejezd

a sklopený obrubník – nejde o snížený 
obrubník, není třeba varovný pás

b tvary obrubníků

1 klasický nájezdový obrubník s rá-
diusem 50 mm a totožnou výškou 
nájezdu - NEPOUŽÍVAT

2 klasický nájezdový obrubník s rá-
diusem 20 mm a totožnou výškou 
nájezdu - NEPOUŽÍVAT

3 rovný nájezdový obrubník s nájez-
dem 20 mm - NEPOUŽÍVAT

4 rovný zapuštěný obrubník

5 šikmý zapuštěný obrubník (je 
běžným sortimentem německých 
firem, např. Boecke)

6 sklopený obrubník – pouze pro 
sjezdy

0

80

chodník

(0,5-2,0 %)
2,0 %

1350150

vozovka
(min. 2000 mm)

15
0

150

(200,300)

150

(200,300)

150

(200,300)

18
0

20

20
0

17
0

20

25
0

10
0

(200,300)

150 13
0

(200,300) (200,300)

1 2 3

4 5 6

50 20

13
0

20

15
0

150 150

jízdní pruh pro cyklisty
v úrovni chodníku

jízdní pruh pro cyklisty
cyklostezka v úrovni vozovky

(max. 12,5 %)
12,5 %

0

(max. 12,5 %)
12,5 %

200

jízdní pruh pro cyklisty
v úrovni chodníku

jízdní pruh pro cyklisty
cyklostezka v úrovni vozovky

0

80

chodník

(0,5-2,0 %)(max. 12,5 %)
2,0 %12,5 %

400

150

vozovka
(min. 2000 mm)

1088762

varovný
pás

200

80

chodníkvozovka

(0,5-2,0 %)(max. 12,5 %)
2,0 %12,5 %

400

571 964

(min. 2000 mm)

varovný
pás

150

    a b

    a b

    a b
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6 · 4 · 4
VODOROVNÉ 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
S vodorovným dopravním značením, jeho 
barevností a výraznou barevností dlažby by 
se v městském prostoru mělo šetřit. 

Na komunikacích ve městě by se neměly 
vytvářet široké plochy pokryté bílými 
rovnoběžnými pruhy. V historickém centru 
města s kamennou dlažbou je použití 
vodorovného dopravního značení, včetně 
modrých pruhů, přinejmenším nevhodné.

Barva ve veřejném prostoru, obzvláště 
červená, je signální barvou upozorňující na 
nebezpečí. Její nadužívání vede k otupění 
pozornosti. 

Při navrhování veřejných prostranství 
včetně jeho dopravních funkcí se musí vždy 
dbát o smysl a vzájemnou provázanost 
požadavků zákonů, vyhlášek a norem. 
V mnoha případech nelze jednoduše 
aplikovat požadavky specializovaných 
norem a současně tak popírat smysl celého 
prostranství, anebo požadavky norem 
jiných. Legislativa neřeší všechny možné 
případy, které mohou nastat, ale je vždy 
sepsána pro nějaký účel, který však nemá 
bránit účelu jinému.

Opět jde o nastavení priorit, koordinaci 
a konsensus dílčích stran. 

686 Ulice Dominikánská, Brno, 
vodorovné dopravní značení 
v historickém centru

Necitlivé provedení dopravního značení 
v centru města. Piktogramy na historické 
dlažbě se naštěstí rychle ošoupou. V úzké 
ulici není také potřeba dělat úzký chodní-
ček, lidé stejně chodí po vozovce.

687 Vymezování prostoru vodorovným 
dopravním značením a chodníkem

a  Nadužívání vodorovného doprav-
ního značení. Tento přístup lze 
aplikovat pouze dočasně. Nehodí 
se do kontextu města, ale na dál-
nici. Jde o typickou plochu, která 
nikomu nic nepřináší.

b  Rozšíření chodníku zužuje komu-
nikaci a zklidňuje provoz. Umož-
ňuje pozvolnější sklon pro snížený 
obrubník. Představuje rozšíření 
bezpečného prostoru pro chodce 
zkrácením délky přechodu.

688 Ulice Turistická, Brno

Není žádný důvod pro použití červené 
dlažby pro vjezdy a parkovací stání kromě 
projektantovy představy o kráse a technic-
ké správnosti. 

Sjezd vydlážděný červenou dlažbou chyb-
ně naznačuje, že zde má přednost auto 
před chodcem. 

    a b
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6 · 4 · 5 
SVISLÉ DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Návrh rozmístění svislého dopravního 
značení má být řešen nejen z hlediska 
dopravy, ale musí repektovat celkovou 
koncepci daného veřejného prostranství. 
To platí zejména pro centrum města a MPR, 
kde by dopravního značení mělo být co 
nejméně. 

Svislé dopravní značení musí být umístěno 
tak, aby ve veřejném prostranství nedo-
minovalo a nezakrývalo důležité pohledy. 
Současně musí být svislé dopravní značení 
umístěno tak, aby bylo dobře viditelné. 
Výhled na dopravní značky nesmí být 
zakrytý jinými konstrukcemi nebo vzrostlou 
zelení.

Je vhodné snižovat počet nosných sloupků 
svislého značení a využívat pro zavěšení 
značek stožáry veřejného osvětlení, trakč-
ního vedení a světelného signalizačního 
zařízení. 

Návěstidla dálničního typu jsou v městském 
prostředí nežádoucí. Velikost značení 
nosných prvků vytváří v městském prostře-
dí pohledovou bariéru.

Svislé dopravní značení v místech průcho-
zího prostoru pěších musí být umístěno 
minimálně ve výšce 2,2 m. 

Svislé dopravní značení v místech prů-
jezdného prostoru pro cyklisty musí být 
umístěno minimálně ve výšce 2,5 m. 

SVODIDLA
Umísťování svodidel v městském prostředí 
kompaktního města je zcela nepřípustné. 
Vytvářejí bariéru prostupnosti. Ve veřejném 
prostředí musí být tyto prvky nahrazovány 
jinými prvky, které budou mít charakter 
městského mobiliáře, popř. jiným zklidňují-
cím opatřením. 

DOČASNÉ PRVKY 
Značení dočasných dopravních řešení nesmí 
být ve veřejném prostranství umístěno déle 
než 2 roky. Dočasné prvky (balisety, plasto-
vé obrubníkové tvarovky, betonová svodidla 
a další) působí v městském prostředí 
provizorně a snižují jeho atraktivitu.

689 Ulice Beranových, Praha, svislé 
dopravní značení

Při pohledu na veřejné prostranství je 
jednoznačně patrná dominance svislého 
dopravního značení, které prostor zcela 
zaplňuje. Není pochyb o tom, že dopravní 
řešení splňuje veškeré legislativní a tech-
nické předpisy.

Při návrhu svislého značení musí být za-
cházeno hospodárně. Nadměrné množství 
značek působí nejen rušivě, ale také celý 
prostor znepřehledňuje a lidé přestávají 
značení vnímat.

690 Ulice Nové sady, Brno, svislé 
dopravní značení dálničního typu

Mohutná návěstidla dálničního typu 
do městského prostředí nepatří. Umocňují 
dopravní charakter ulice a mnohdy cloní 
ve výhledech nebo zužují průchozí profil 
chodníků.

Při návrhu v městském prostředí v blízkosti 
centra by se mělo uvažovat o jiných mož-
ných způsobech směrového dopravního 
značení. 

691 Křižovatka ulic Křídlovická 
a Zahradnická, Brno, 
dočasné prvky dopravního  
značení 

Pohled na řešení křižovatky může budit 
dojem, že její dopravní řešení je hotové, jen 
se čeká na to, kdy se začne stavět. 

Použité typové dočasné prvky (plastové 
obrubníkové tvarovky, betonová svodidla, 
plastové retardéry a vodorovné znače-
ní) vyvolávají pocit provizorního řešení, 
které čeká naplnění. Takováto řešení by 
v městském centru měla být aplikována co 
nejméně a po co nejkratší dobu. V žádném 
případě není možné tímto způsobem řešit 
dané veřejné prostranství trvale.



17
0

6 
· D

O
PR

AV
N

Í I
N

FR
A

S
TR

U
K

TU
R

A
   

Pr
in

ci
py

 t
vo

rb
y 

ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví

6 · 5  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP

•  Dopravní řešení má být městotvorné a nemá dominovat prostranství. Do-
pravní řešení je pouze součástí celkového návrhu prostranství. Společně 
s ním je nutné řešit pěší a pobytové funkce prostranství, zeleň a technické 
vybavení včetně hospodaření s dešťovou vodou.

•  Dopravní řešení má respektovat stávající urbanistický a krajinný kontext mís-
ta, případně přinést do území novou urbanistickou či krajinářskou kvalitu. 
Urbanistický charakter místa, aleje a stromořadí, významné stavby a prvky 
mají být návrhu dopravního řešení nadřazeny. V případě zásahů do urbani-
stické struktury novými průrazy a demolicemi staveb je nutné naplánovat 
a realizovat zacelení bloků. Nové dopravní řešení nemá vytvářet slepé štíty, 
otevřené bloky a zbytkové plochy. 

•  Tvorbu a návrh veřejných prostranství (i v případě např. rekonstrukce ulice) 
má zastřešovat odborně způsobilý koordinátor, nikoli specialista dílčí části. 
Každou část projektu musí řešit kvalifikovaný odborník. Technické a ověřo-
vací dopravní studie musí být řešeny v součinnosti s urbanistickým a kraji-
nářským návrhem, návrhem hospodaření s dešťovými vodami a technické 
infrastruktury. Celkový návrh prostranství nesmí generovat nevyužitelné 
a bezúčelné zbytkové plochy. 

•  Ve všech fázích projektu je nutná konzultace se specialistou na bezbariéro-
vé řešení. Je možné oslovit Pracovní skupinu pro bezbariérové Brno.

•  Upřednostnit pěší přístupnost a prostupnost území, veřejná prostranství 
navrhovat z hlediska chodce. Respektovat přirozené chování a pohyb pě-
ších v prostoru. Přechody pro chodce umísťovat tak, aby byly pro chodce 
atraktivní a nepředstavovaly zacházku. 

•  V běžných městských ulicích preferovat integraci dopravního prostoru do 
organismu města, omezit jeho segregaci a tvorbu bariér. Umožnit příčnou 
prostupnost ulic pro pěší. Hluk z dopravy v běžných městských ulicích ne-
řešit protihlukovými stěnami (mimo segregovaných komunikací nadmístního 
významu).

•  Podchody a nadchody navrhovat výjimečně, pouze v nezbytných případech. 

•  Dopravní stavby jako mosty a estakády je nutné zapojit a integrovat do 
organismu města. Prostranství pod mosty má být smysluplně využito, mosty 
mají být kvalitně architektonicky navrženy. U všech dopravních staveb ome-
zit tvorbu holých stěn.

•  Křižovatky rychlostních komunikací navrhovat tak, aby okolní prostranství 
bylo co nejvíce využitelné pro jiné funkce. Ortogonální vedení komunikací 
podporuje využitelnost sousedních pozemků.
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KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ 

•  Kapacitní parkoviště v kompaktním městě primárně umísťovat do vnitrob-
loku za budovu, nikoli před ni (do ulice). Kapacitní parkoviště je nutné vždy 
stínit stromy. Využívat propustné zpevněné povrchy na odstavných a parko-
vacích stáních. Běžná parkovací stání nezvýrazňovat barevně.

•  Nezbytné realizace podchodů či nadchodů je nutné navrhovat tak, aby byly 
pro chodce atraktivní a nepředstavovaly zacházku. Musí být dobře přístup-
né, navázané na okolní cesty, přehledné, bezpečné, osvětlené jako interiér 
budovy, architektonicky kvalitně navržené, doplněné kultivovaně řešenými 
obchodními funkcemi a vybavením. Osvětlení i údržba musí být nadstan-
dardní.

•   V městských ulicích s požadavky na příčnou prostupnost nepoužívat segre-
gované tramvajové pásy, oplocení tratí a protihlukové stěny. 

•  Bezbariérové řešení musí být konzultováno se specialistou ve všech fázích 
projektové dokumentace, jeho prvky jsou určeny nejen osobám s omeze-
nou schopností pohybu a orientace, ale širokému spektru osob od dětí přes 
osoby s kočárky až po seniory. Jeho hlavní zásadou je jednoduchost, čitel-
nost, bezpečný pobyt a pohodlný pohyb bez zbytečných bariér.

•  Využívat možností zklidňování provozu na komunikacích zvýšenými křižo-
vatkami, zužováním komunikací a šikanami, optickým zužováním použitím 
více druhů povrchů.

•  Dopravně málo významné sjezdy nezvýrazňovat lemováním či barvou, změ-
nou směru kladení ani odlišným materiálem dlažby chodníku. Chodník má 
procházet přes sjezd bez přerušení vzoru. 

•  Zastávky, přestupní uzly a terminály navrhovat primárně pro pohodlné 
a bezpečné užívání lidmi. Mají být přehledné, esteticky řešené a adekvátně 
vybavené. Mají být udržované, nikoli bezúdržbové.

•  Navrhovat standardní výšku chodníkového obrubníku 8 cm a výšku nájez-
dového obrubníku 0 cm.

•  Omezit nadužívání vodorovného i svislého dopravního značení. V běžných 
ulicích nepoužívat trvalé umístění dálničních svodidel ani betonových bloků. 


