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1. Veřejná prostranství – definice, historie, vývoj, 
fungování, změny a současná proměna 

2. Přístupnost veřejných prostranství – nejčastější 
chyby při zadávání zakázky, chyby z pohledu 
bezpečnosti a přístupnosti 

3. Praxe ukázky tvorby veřejného prostoru:  
Sofijské náměstí, Mariánské náměstí            
Aplikace metodik pro zvyšování bezpečnosti 
pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. 
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 Definice: 

• Veřejné prostranství (veřejný prostor) je prostor 
přístupný veřejnosti (zpravidla vlastněný státem nebo 
obcí = ve vlastnictví veřejnosti) [Wikipedie] 

• Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky , veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání. [zákon č.128/2000 Sb. o obcích] 

1. Veřejná prostranství 
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 Historie a fungování veřejného prostoru: 

• Starověké Řecko – shromáždiště uprostřed měst (tzv. 
„agory“), kde lidé se lidé mohli veřejně vyjadřovat              
k problematice státní správy. Později u shromaždišť 
vyrůstaly důležité veřejné budovy (kostely, budovy  
státní správy, městské rady, atd.).  

• Středověk – náměstí jako hlavní veřejný prostor, 
proměna funkce; prostor pro trh a projednání lokální 
politiky 

1. Veřejná prostranství 
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 Historie a fungování veřejného prostoru: 

• Postupem času – odlišný význam; neslouží jako dříve; je 
stále méně používán ke každodennímu provozu 

• Fungování veřejného prostoru, jeho význam a činnosti   
v něm se proměňují; podléhají společenským změnám 

• Veřejný prostor a sociální vývoj společnosti jsou úzce 
propojené; změny sociálního života se přímo odráží ve 
změnách veřejného prostoru a promítají se do činností, 
které se  v něm uskutečňují. 

1. Veřejná prostranství 
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 Fungování veřejného prostoru: 

• Aktivity uskutečňované ve veřejném prostoru musí mít 
pro aktéry nějaký význam či užitek.  

• Lidé nalezli cestu, jak svoje potřeby plnit pohodlněji       
a efektivněji; staré formy využívání prostoru opustili 
(tržiště → pevné obchody; kejklíři → stavby pro kulturu)    
a nahradili ho novou - dopravní funkcí prostoru. 

• Nový trend – navrácení a obnova starých funkcí, zvyků   
a tradicí do veřejných prostor 

1. Veřejná prostranství 
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 Proměna veřejného prostoru: 

• Hledání nových atraktivit prostoru vs. nostalgický pokus 
o návrat do minulosti (do starých časů); aktivity prostoru 
musí přinášet uživatelům význam nebo užitek  

• Absolutní potlačení dopravní funkce prostoru - lokality 
(bez ohledu na dostupnost a propustnost  území, bez 
nabídky objízdných tras, bez možnosti parkování) 

• Vytváření sdílených prostor a zón bez ohledu na pravidla 
a bezpečnost silničního provozu  

1. Veřejná prostranství 
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 Nejčastější chyby: 

• Již při stanovení návrhu koncepce lokality 

• Při stanovení podmínek pro zadávání veřejné zakázky 
(soutěž, studie, PD, stavební práce pro zhotovení díla); 
dílo musí být celo společensky prospěšné; podmínky pro 
tzv. „odpovědné zadávání“ – environmentální, sociální 
(nediskriminační přístup = přístupnost pro všechny) a 
inovativní 

2. (Ne)přístupnost veřejných prostranství 
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 Nejčastější chyby z hlediska bezpečnosti a přístupnosti: 
•při zadání – neznalost zásad tvorby přístupného 

prostředí, neochota architektů a památkářů k diskuzi 
•při zpracování studie - nerespektování legislativy  a zásad 

pro návrh funkční dopravní stavby, nerespektování zásad 
pro projektování PK 
•při zpracování PD – nutnost dodržet koncepci dle studie 

vede k nerespektování zásad pro projektování PK, 
nerespektování požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. a 
dalších předpisů 

2. (Ne)přístupnost veřejných prostranství 

9 



 Nejčastější chyby z hlediska bezpečnosti a přístupnosti: 
•Bezbariérové užívání se řeší na závěr, jako poslední, jako 

nutný „doplněk“ – pokud vůbec zpracovatel osloví 
specialisty pro přístupnost; nehledá se optimální návrh 
celku, ale řeší se dílčí detaily, hledá se „nejmenší zlo“; 
koncepci řešení není možné změnit, často není možná 
ani úprava detailů, přestože jsou v rozporu s legislativou 
•Bezbariérové užívání nemá dotčený orgán, nikdo 

přístupnost nehájí; stanoviska specialistů nejsou často 
ani akceptována ani uznávána jako vyjádření 

2. (Ne)přístupnost veřejných prostranství 
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 Nejčastější chyby: 

•    Z hlediska bezpečnosti - bezpečnostní rizika: 
 nedoložené nebo nevyhovující rozhledové poměry 
 přechody, místa pro přecházení, samostatné sjezdy, 

připojení míst ležících mimo pozemní komunikaci 
 přístup na zastávky veřejné dopravy 
 křížení různých druhů dopravy (pěší, cyklisté, vozidla 

veřejné dopravy, IAD, zásobování) a sdílené prostory 
 pevné překážky v trase (mobiliář, sloupy, stromy, …) 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Nejčastější chyby: 

•    Z hlediska bezbariérového užívání staveb: 

 Neřešená prostupnost územím a přístup k zájmovým 
bodům pro osoby se zrakovým postižením 

 Neřešené ani základní prvky přístupnosti (podélné a 
příčné sklony, vodící linie, bezpečnostní prvky – 
schodiště, zábradlí a madla, barevné kontrasty 

 Nekonzistentní dopravní značení a chybějící hmatové 
úpravy (nedoložená materiálová specifikace atp.) 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Sofijské náměstí: řešeno z podnětu občanů (obavy                  
o bezpečnost seniorů, osob s pohybovým omezením a nevidomých) 

 

 

 

 

 

 

 

Podélné s příčné sklony 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Sofijské náměstí: 

Rampa vložená do schodiště – optický klam, bez zábradlí a madel, bez 

                                                                               vizuálních kontrastů 

 
 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Sofijské náměstí: 

                                                                          schodiště v prostoru,    

                                                                                              nebezpečné překážky 

 
 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Sofijské náměstí: 
Zpracování posudků a vyjádření NIPI, SONS, POV 
 

 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Sofijské náměstí: 

Zpracování auditu bezpečnosti: 

  zvolen zjednodušený postup: 
  4.1. Posouzení parametrů návrhových  

prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění 

 4.7. Zhodnocení potřeb všech účastníků  

silničního provozu (zaměřeno na pěší a cyklisty) 

 4.9. Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti  

 4.10. Posouzení místní úpravy na  

komunikaci (na náměstí)   

 

3. Praxe – ukázky  
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 Sofijské náměstí: 

Zpracování auditu bezpečnosti: 
54 stran  - popis závad, rizik a návrh na odstranění 

    

 

3. Praxe – ukázky  
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Riziko Závažnost 

1.1 – Podélný sklon  Vysoká 

7.1 – Pohyb chodců - rizika  Vysoká 

7.2 – Pohyb osob se zrakovým postižením – řešení vodících linií Vysoká 

7.3 – Pohyb osob se zrakovým postižením – ohraničení překážek  Vysoká 

7.4 – Pohyb osob s pohybovým omezením  Vysoká 

7.5 – Pohyb osob s pohybovým omezením – pochozí plochy Vysoká 

9.1 – Chybějící zábradlí  Vysoká 

10.1 – Nedořešené dopravní značení Vysoká 

1.2 – Kombinace podélného a příčného sklonu Střední 

1.3 – Odvodnění Nízká 



 Mariánské náměstí: 
Studie vypracovaná pro IPR, zpracovatel DÚR objednal 
bezpečnostní inspekci a audit bezpečnosti PK 
 

 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Mariánské náměstí:                    Neřešená dopravní prostupnost 

 
 
 
 
 
 

 
Příklady variabilního využití prostoru 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Mariánské náměstí:                    Neřešená dopravní prostupnost 

 
 
 
 
 
 

 
Návrh prostoru - neřešená dopravní prostupnost, 

ani doprava v klidu 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Mariánské náměstí:      nezajištěné schodiště umístěné  
        v dopravním prostoru  
        (trasa autobusu MHD ) 

 

 

 

 

 

 
 

Neřešená dopravní prostupnost 

 
 
 
 
 
 

 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Mariánské náměstí:      nezajištěné schodiště umístěné  
        v dopravním prostoru  
        (trasa autobusu MHD ) 

 

 

 

 

 

 
 

Neřešená dopravní prostupnost 
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 Mariánské náměstí: ul. Linhartská – šířkové uspořádání   
       obousměrné komunikace s  
       provozem cyklistů je 4 m, 

                                           podélné parkování navrženo         
   pouze u budovy MHMP, otáčení 
   vozidel ani průjezd pro IZS není  
   řešený…     

                                

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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 Mariánské náměstí: doprava v klidu 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. Praxe – ukázky tvorby veřejných prostranství 
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Po úpravě 2019 – nyní 70 parkovacích míst 
navrženo 5 parkovacích míst, 0 vyhrazených pro OZP 



 Mariánské náměstí: doprava v klidu v pěší zóně 

 

 

 

 
                    Zákon č. 361/2000 Sb. 

   § 39 Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně 

 (5) ... Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. 
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 Mariánské náměstí: BI a AB závěr: 
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Děkuji za pozornost 
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