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Abstrakt 

Degradace veřejných prostranství, proces snižování a znehodnocování jejich žádoucích 

kvalit, má mnoho různých forem. Jednou z nich je přemíra dopravně-technické vybavenosti, 

například dopravního značení, stožárů, technických skříní a venkovní reklamy. Významnou 

úlohu přitom sehrávají právní a technické předpisy, jejich znalost a interpretace ze strany 

jednotlivých aktérů v rámci procesu tvorby a správy veřejných prostranství. Cílem práce je 

zjistit, do jaké míry jsou vybrané formy degradace zapříčiněny zněním těchto předpisů a jaké 

jsou možnosti jejich úpravy. Cílem je také zjistit míru závažnosti zkoumaných forem degradace 

ve vybraných českých i zahraničních městech a jak kvalitu a degradaci veřejných prostranství 

vnímá veřejnost. V závislosti na charakteru výzkumného problému je zvolena forma bádání 

teoreticko-empirické povahy kvantitativně-kvalitativního charakteru. V úvodní části práce je 

nastíněn historický vývoj vybavenosti veřejných prostranství, kvality a formy degradace 

veřejných prostranství. V teoretické části práce je využita metoda obsahové analýzy pro 

posouzení relevantních právních a technických předpisů. V praktické části jsou využity metody 

terénního výzkumu, dotazníkového šetření a moderovaného rozhovoru. Celkový závěr 

výzkumu je přijat na podkladu dílčích závěrů teoretické a praktické části práce. Lze 

konstatovat, že základním nedostatkem stávající legislativy je nejasné zakotvení pojmu veřejné 

prostranství, složitý systém veřejné správy a nastavení kompetencí jednotlivých aktérů. 

Výzkum navíc ukazuje zajímavé výsledky z hlediska četnosti dopravně-technické vybavenosti 

v českých a zahraničních městech, stejně jako míry vnímání dané problematiky ze strany 

veřejnosti. Tato práce může sloužit jako teoretická základna pro navazující akademické práce, 

zabývající se degradací veřejných prostranství. Zároveň obsahuje doporučené postupy pro 

praktické využití v oblasti tvorby a správy veřejných prostranství, stejně jako konkrétní náměty 

na úpravu stávající legislativy ve prospěch zvýšení kvality veřejných prostranství. 
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Abstract 

Degradation of public spaces, the process of reducing and devaluing their desired 

qualities, can take many different forms. One of them is the over-abundance of technical 

equipment, e.g. traffic signs, poles, technical cabinets and outdoor advertising. Legal and 

technical regulations, their knowledge and interpretation by individual parties play an 

important role in the process of creating, managing and maintaining public spaces. The aim of 

this thesis is to determine to what extent the selected form of degradation is caused by the 

wording of these regulations and to what are the possibilities of their change. It is equally 

important to find out the degree of severity of the studied form of degradation in selected 

Czech and foreign cities and how the degradation of public spaces is perceived by the public. A 

form of research balancing theoretical and empirical approach using quantitative, as well 

qualitative research is chosen to best answer the research question. The introductory part of 

the thesis outlines the historical development of the equipment of public spaces, the qualities 

of public spaces and also forms of their degradation. The theoretical part of the thesis uses the 

method of content analysis to assess the relevant legal and technical regulations. The 

analytical part of the thesis uses the method of field research and the method of a 

questionnaire survey and moderated interviews. The overall conclusion is drawn on the basis 

of partial conclusions of the theoretical and analytical part of the thesis. The research has 

shown that the basic shortcoming of the current legislation is the unclear definition of the 

concept of public space resulting in unclear setting of competencies of individual parties. The 

research has shown interesting results in terms of the frequency of technical equipment in 

Czech and foreign cities, as well as the degree of public perception of the issue at hand. This 

thesis can serve as a theoretical basis for subsequent academic work, dealing with the 

degradation of public spaces. At the same time, it contains a number of recommended 

procedures for practical use in the field of design and management of public spaces, as well as 

specific suggestions for possible changes in legal and technical regulations in favour of 

improving the quality of public spaces. 
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1 Úvod 

1.1 Téma práce 
Veřejná prostranství jsou základní strukturou každého lidského sídla, místem pohybu, 

setkávání, pobývání a sociální interakce jeho obyvatel a návštěvníků. Jejich atraktivita a pobytové 

kvality mají výrazný vliv na celkový obraz města a kvalitu městského života. Veřejná prostranství 

jsou vizitkou města, jeho samosprávy a obyvatel. Spoluvytvářejí jeho identitu a představují jedno z 

měřítek úrovně vyspělosti každé společnosti. Současná podoba veřejných prostranství v českých 

městech je ovlivněna stále ještě nedostatečným společenským povědomím o jejich významu, 

nepřehlednou soustavou právních a technických předpisů a složitými rozhodovacími procesy ve 

veřejné správě. Průvodním jevem je degradace veřejných prostranství, chápaná v tomto smyslu 

jako pozvolný proces snižování a znehodnocování jejich žádoucích kvalit. 

Degradace veřejných prostranství může nabývat mnoha forem a na její příčiny lze nazírat 

z několika hledisek od jejich urbanistického vymezení, architektonického ztvárnění a stavebně-

technického řešení přes projekční přípravu, rozhodovací řízení a realizaci až po následnou správu a 

údržbu. Tento dlouhodobý proces ovlivňuje velké množství aktérů: architekti a urbanisté, 

projektanti a techničtí specialisté, dotčené orgány státní správy a místní samosprávy, správci 

dopravní a technické infrastruktury, místní firmy a podnikatelé, odborná i laická veřejnost. 

Vzájemná koordinace a hledání konsenzu v zájmu zvýšení kvality veřejných prostranství 

představuje náročný úkol. Významnou úlohu přitom mají právní a technické předpisy, oborové 

normy a standardy, jejich znalost a způsob interpretace. Právě zde bývá pomyslný kámen úrazu. 

1.2 Zdůvodnění výběru 
Jednou z nevážnějších forem degradace veřejných prostranství je ta způsobená přemírou 

prvků jejich dopravně-technického vybavení a venkovní reklamou. Potvrzuje to mimo jiné Politika 

architektury a stavební kultury České republiky, nelegislativní strategický dokument s celostátní 

působností vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj a schválený Vládou ČR v roce 2015. Tento 

materiál v pasáži týkající se nejnaléhavějších problémů veřejných prostranství uvádí: „Negativní 

vliv na vzhled veřejných prostranství má umístění velkého množství reklam a reklamních zařízení, 

včetně dopravních a informačních značek a cedulí.“ 1 Možnost účinné regulace jejich umístění a 

 

1 ŠIMKOVÁ, Hana. Veřejná prostranství aneb jak udělat veřejný prostor dobře: Implementace politiky architektury a 
stavební kultury ČR. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019. str. 30 
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podoby ve prospěch zvýšení celkové kvality veřejných prostranství tak představuje aktuální a stále 

ještě nedostatečně zpracované téma. Usilovat o změny stávající legislativy a norem v oblasti  

dopravně-technické infrastruktury, regulaci parkování a venkovní reklamy ve vztahu k veřejným 

prostranstvím doporučuje také řada odborných institucí, například Kancelář architekta města Brna 

nebo Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jedná se o dlouhodobý proces, který již 

probíhá ve vyspělých evropských metropolích, kde přináší pozitivní výsledky. Posláním této práce 

je přispět k akceleraci tohoto procesu v českých podmínkách. 

1.3 Současný stav poznání 
Zájem o zvyšování kvalit veřejných prostranství a s tím spojené snižování míry jejich 

degradace v posledních letech roste ve velkých i menších městech. Svědčí o tom zakládání nových, 

případně transformace stávajících, koncepčních pracovišť na úrovni samosprávy, která se 

podobou a užíváním veřejných prostranství systematicky zabývají. V rámci jejich činnosti jsou 

vydávány manuály veřejných prostranství, kultivované reklamy nebo označování provozoven. Tyto 

metodické materiály sice nemají sílu zákonného přepisu, přesto mají velmi pozitivní dopad. Slouží 

jako podklad pro navrhování a rozhodování s cílem nastavit určitý standard kvality a usnadnit 

komunikaci a koordinaci mezi jednotlivými aktéry v procesu tvorby, správy a údržby veřejných 

prostranství. Jsou tak určeny nejen orgánům veřejné správy a správcům infrastruktury, ale také 

architektům a projektantům, širší odborné i laické veřejnosti. 

Nejdále je v tomto ohledu hlavní město Praha, kde se veřejným prostranstvím věnuje 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), konkrétně Kancelář veřejného prostoru 

v rámci Sekce detailu města. Jedná se o příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy, která vznikla 

transformací bývalého Útvaru rozvoje hlavního města Prahy v roce 2013. Jednou z hlavních 

činností kanceláře je zpracování celoměstských analytických a koncepčních dokumentů v oblasti 

veřejného prostoru a v procesu přípravy a realizace konkrétních záměrů zajišťování koordinace a 

garantování souladu s těmito dokumenty. V rámci své činnosti od roku 2013 institut vydal několik 

metodických dokumentů: Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy2 a navazující 

Umělecká díla ve veřejných prostranstvích, Koncepce pražských břehů, Koncepce živičných a 

dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace, Koncepce povrchů tramvajových tratí, Pravidla 

pro přípravu investic na veřejných prostranstvích a Pravidla pro umisťování reklamy na sloupech.3 

 

2 MELKOVÁ, Pavla aj. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje   
hl. m. Prahy, 2014. 289 s. ISBN 978-80-87931-09-7. 
3 Všechny materiály jsou volně dostupné ke stažení na https://www.iprpraha.cz/verejnyprostor  
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Podobný charakter má Kancelář architekta města Brna (KAM Brno), zřízená jako 

příspěvková organizace města Brna v roce 2016. Problematice veřejných prostranství se zde 

věnuje Oddělení veřejného prostoru. Jeden z prvních vydaných koncepčních materiálů 

představuje publikace Principy tvorby veřejných prostranství z roku 2019.4 

Stejným směrem se poslední dobou ubírají i další česká města jako například Ústí nad 

Labem a Liberec, kde v současnosti na manuálech veřejných prostranství pracují. Příkladem 

menšího aktivního města je Benešov, který má zhruba 17 000 obyvatel. Z podnětu zdejší Komise 

pro architekturu a územní rozvoj zde v letech 2016 až 2017 vznikly hned čtyři metodické 

materiály: Manuál městských povrchů, Manuál městského mobiliáře, Manuál informačního a 

orientačního systému a Manuál potenciálů rozvoje veřejných prostranství.5 

Prvním dokumentem v oblasti regulace vizuálního smogu, způsobeného venkovní reklamou, 

se stal Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, který vydala městská část Brno-

střed v roce 2017.6 Jedná se o metodický materiál, který shrnuje stávající opatření a předpisy, 

doplněné o ukázky dobrých a špatných příkladů, s cílem usnadnit v nich orientaci jak 

podnikatelům, tak orgánům veřejné správy. Podobný materiál vydala v následujících letech další 

města, jako například Ostrava, Praha a Plzeň. 

1.4 Cíl práce 
Největší pozornost aktivní veřejnosti se dnes soustředí na problematiku regulace vizuálního 

smogu, zúženou na okruh venkovní reklamy, zvláště té nelegálně umístěné. Vznikají občanské 

iniciativy, které proti vizuálnímu smogu aktivně bojují, vzbuzují mediální pozornost a vytvářejí 

tímto způsobem nátlak na změnu souvisejících předpisů a jejich dodržování.7 Poněkud stranou 

hlavního proudu zájmu jsou prvky vybavenosti veřejných prostranství související s dopravní a 

technickou infrastrukturou. Jedná se především o dopravní značení a nadzemní prvky technické 

infrastruktury, stožáry a technické skříně. Možnosti ovlivnění jejich umístění a podoby jsou 

mnohem složitější než v případě venkovní reklamy, protože jsou více provázány se znalostí 

právních a technických předpisů, oborových norem a standardů. Většina veřejnosti vnímá tyto 

prvky jako „nutné zlo“, utilitární věc danou předpisy, ve kterých se nevyzná. Zároveň zde 

 

4 SEDLÁČEK, Michal aj. Principy tvorby veřejných prostranství. Brno: Kancelář architekta města Brna, 2019. 285 s. ISBN 
978-80-270-6463-2. 
5 Všechny materiály jsou volně dostupné ke stažení na https://www.benesov-city.cz/manualy-benesova/ds-1732  
6 NOVÁKOVÁ, Veronika aj. Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-Střed. Brno: 
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, 2017.119 s.  
7 např. iniciativa „Přidej se a strhni to“, viz. https://www.facebook.com/pridejseastrhnito  
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nedochází ke střetu veřejného zájmu se zájmem soukromým, jako v případě venkovní reklamy, 

který vždy budí větší pozornost a snáze polarizuje názory. Problematika degradace veřejných 

prostranství přemírou a nevhodnou podobou prvků dopravně-technické vybavenosti tento 

mediálně a politicky vděčný střet neobsahuje. Typický je zde naopak střet vícero veřejných zájmů 

navzájem - na jedné straně zajistit a provozovat kvalitní veřejnou infrastrukturu, chápáno 

především dopravní a technickou, a na straně druhé zajistit kvalitní veřejná prostranství. Ne vždy 

je však možné vyhovět všem kladeným požadavkům, je třeba hledat kompromisní řešení.   

Posláním této práce je uvést problematiku degradace veřejných prostranství přemírou 

dopravně-technické vybavenosti a venkovní reklamy do podvědomí odborné i laické veřejnosti 

v širším kontextu. Cílem práce je zjistit míru vlivu stávající legislativy a technických norem, stejně 

jako systému právy veřejných prostranství a výkonu veřejné správy obecně. Důležité je také 

zjištění míry závažnosti zkoumané formy degradace ve vybraných českých a pro srovnání i 

zahraničních městech. V neposlední řadě si práce klade za cíl zjistit názor veřejnosti ohledně 

vnímání kvalit veřejných prostranství a jejich degradace. Výsledky práce tak mohou sloužit jako 

doporučení pro praxi nebo teoretická základna pro navazující akademické práce na toto dosud 

prakticky nezpracované téma. 
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2 Historický exkurz 

2.1 Proměny veřejných prostranství 
Historie městských veřejných prostranství je stejně stará jako historie lidských sídel. 

Jejich struktura a hierarchie představuje inverzní obraz městské zástavby. Teprve skrze jejich 

vytyčení bylo možné v rámci opevněného území vymezit jednotlivé domovní bloky a stavební 

parcely. Na veřejných prostranstvích se odehrával každodenní život města, pravidelné trhy a 

shromáždění. Jejich uspořádání, podoba a funkce v rámci městského celku je odrazem 

sociologicko-ekonomických vztahů společnosti v jednotlivých etapách jejího vývoje.    

2.1.1 Středověké město 

Veřejná prostranství středověkého města, ulice a náměstí, plnila svou primární funkci 

komunikační spojnice a tržiště. Jejich struktura a hierarchie byla na první pohled čitelná. Předěl 

mezi veřejným a soukromým prostorem tvořily fasády přiléhajících staveb nebo vysoké ohradní 

zdi uzavřených církevních areálů. Hlavní prostranství byla někdy lemována podloubím, krytým 

částečně otevřeným prostorem pro pěší a trhovce, umístěným v přízemí měšťanského domu. 

V prostoru náměstí se nacházely řemeslnické kotce, masné krámy, kovárny a další, převážně 

dřevěné, provizorní stavby pro potřeby trhu. Záměrné komponování veřejných prostranství 

většinou nebylo předmětem většího zájmu, stejně jako zeleň, pro kterou ve středověkém 

městě nebylo místo. Výjimku tvořily soukromé okrasné, bylinné a hospodářské zahrádky 

v zadní části městských parcel a ohrazené klášterní areály se zahradami a rajským dvorem.      

První úpravy veřejných prostranství zahrnovaly dláždění, které ve středověku probíhalo 

jen na nejvíce frekventovaných místech. Nejstarším doplňkem středověkých ulic byly tzv. 

odrazníkové kameny, stavěné k ochraně nároží a vjezdů do domů před projíždějícími povozy. 

Odvod srážkových vod nebyl většinou řešen, stejně jako odvod splašků a domovních odpadů, 

které byly vylévány z oken přímo na ulici a postupně smývány deštěm.8 Jen uprostřed 

některých dlážděných ulic byla zřizována kamenná odtoková korýtka s nezbytnými prostupy 

hradební zdí a vyústěním do příkopů nebo přímo do řeky. Jako zdroj pitné vody pro potřeby 

 

8 Představu o situaci středověkých měst dokresluje stížnost kancléře Johanna von Neumarkta na poměry 
v Norimberku z roku 1380: „.. díky dešťům narůstá na ulici takové množství odpadů, že jezdci již nemohou projíždět 
městem bez obav, že buď jejich koně zapadnou do neřádstva, umažou se od výkalů a jako svině zapáchat budou 
nebo se umažou od ostatních koní ..“ PALAS, Jan a JUST, Tomáš. O historii pražské kanalizace se zvláštním zřetelem 
k čistící stanici v Bubenči. Praha: Ekotechnické muzeum v Praze, 1998. s. 6        
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trhu sloužily kamenné nádrže, do kterých byla dřevěným potrubím přiváděna říční voda 

z vodárenských věží. 

První městský mobiliář představovaly jednoduché dřevěné lavice, umisťované v blízkosti 

kašen a nádrží. Sloužily k sezení služebných, které nabíraly vodu z veřejného zdroje. Na tržištích 

se rovněž nacházely dřevěné stoly, sloužící pro potřeby trhu. Významnou součást městského 

interiéru představovala kamenná boží muka, dřevěné kříže a pranýř, u kterého byli k 

veřejnému hanobení ponecháváni nepoctiví řemeslníci, obchodníci a drobní zlodějíčci. 

K výkonu hrdelního trestu určené šibenice byly většinou umístěny na dobře viditelném místě 

za městem. 

2.1.2 Období renesance a baroka   

V období renesance a zvláště pak baroka vzrostl zájem o estetické kvality veřejných 

prostranství, jejich reprezentativní funkci a ideové působení. Nové církevní stavby a šlechtické 

paláce vnesly do středověké městské struktury nové měřítko a způsob práce s prostorem, který 

je záměrně komponován ve vztahu k přiléhajícím stavbám. Jako první se předmětem 

uměleckého ztvárnění staly veřejné kašny a fontány, doprovázené bohatou plastickou a 

sochařskou výzdobou. Nedílnou součástí městského interiéru se staly jednotlivé sochy světců, 

skupinová sousoší, mariánské, trojiční a morové sloupy, vytvářející vertikální dominanty 

prostoru. Uspořádání veřejných prostranství ovlivnila schodiště, zídky a balustrády, rámující 

předprostory významných staveb. Města získala navenek renesanční a později barokní tvář, ale 

jejich vnitřní podstata a tím i charakter veřejných prostranství zůstal středověký.  

2.1.3 Na prahu nové doby 

Podobu a funkci veřejných prostranství výrazně ovlivnily v poslední třetině 18. století 

josefínské reformy a s nimi související hluboké společenské a hospodářské změny, které 

urychlily stěhování venkovského obyvatelstva do měst. Do popředí zájmu se dostaly jejich 

nevyhovující hygienické podmínky. Uvnitř zástavby docházelo k rušení starých hřbitovů, jejichž 

plochy byly rozparcelovány a zastavěny nebo připojeny k plochám náměstí a komunikací. 

Z náměstí byly odstraněny pranýře, šibenice, řemeslnické kotce a další stavby. Na jejich místě 

byly ve větších městech postaveny vojenské strážnice, zajišťující státní dozor nad veřejným 

prostorem.  
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V souvislosti s rostoucími nároky na místní a dálkovou dopravu a poštovní spojení začalo 

probíhat systematické dláždění veřejných prostranství a úprava hlavních komunikací z hlediska 

parametrů jejich sjízdnosti. Zároveň byly zřizovány první sítě veřejné kanalizace, cihelné stoky 

odvádějící splašky bez čištění přímo do řeky. Nahradily tak pravidelně vyjíždějící povozy 

s bečkami, které odvážely fekálie z domovních žump. 

2.2 Veřejná prostranství 19. století 
Devatenácté století přineslo rozšíření typologie veřejných prostranství, které souviselo 

s výraznou změnou v chápání jejich funkce a významu. Venkovní trhy se částečně přesunuly do 

krytých tržnic a rušící výroba, vázaná dosud na pobřeží, za hranice města. Do popředí se dostal 

zájem o estetické a pobytové kvality veřejné zeleně, která se stala standardem městského 

života. Zakládání prvních uličních stromořadí a městských parků bylo spojeno s přežitím 

fortifikační funkce měst a postupným zánikem jejich opevnění. Rozvoj komponované zeleně na 

veřejných prostranstvích probíhal v historických centrech omezeně a to z důvodu nedostatku 

volného místa a úzkého profilu ulic. Výjimku představovala současně budovaná nábřeží, plnící 

kromě komunikační a ochranné funkce také funkci reprezentativní pěší promenády. Parkově 

upravovány byly rovněž holé vrchy a stráně, stejně jako plochy ostrovů. S rostoucím významem 

městské hromadné dopravy vznikly rušné městské třídy, přitahující k sobě obchod a služby. 

Specifickou kategorii představují tzv. nádražní ulice, spojující předprostory nádraží s centrem 

města, a parkově upravená náměstí, obklopená veřejnými budovami. Veřejná prostranství 

plnila pobytovou a reprezentativní funkci jako „obývací pokoje“ moderního města. Na 

náměstích, v pracích a na rušných křižovatkách byly umisťovány objekty vybavenosti jako např. 

kryté zastávky hromadné dopravy, veřejné toalety a trafiky, státem přidělované válečným 

veteránům a invalidům. 

2.2.1 Dopravní a technická infrastruktura 

V druhé polovině 19. století dochází k systematickému dláždění veřejných prostranství a 

podél budov jsou zřizovány chodníky pro pěší. Ty byly zpočátku řešeny v jedné úrovni 

s vozovkou, ale v souvislosti s narůstající intenzitou dopravy byly koncem 19. století zvyšovány 

a od vozovky odděleny žulovým obrubníkem, který nahradil funkci odrazníkových kamenů. 

Plochy chodníků byly dlážděny štípanými mramorovými kostkami, poskládanými do 

geometrických dvou i vícebarevných vzorů. Vznikl fenomén pražské mozaikové dlažby, který se 
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rychle rozšířil do dalších českých měst. Plochy vozovek byly dlážděny pravidelnou 

křemencovou dlažbou namísto původní drobné nepravidelné dlažby, tzv. kočičích hlav. 

Spolu s novou úpravou komunikací byly ve větších městech na přelomu 19. a 20. století 

budovány moderní stokové sítě gravitační kanalizace. Zároveň probíhala modernizace 

vodovodní sítě, která již nebyla odkázána na vodárenské věže, ale spolehla se na čištění a 

dálkové podzemní vedení pitné vody z povrchových i hlubinných zdrojů. Postupně byly ve 

městech rušeny veřejné kašny na náměstích, které nahradily litinové pumpy v ulicích a rozvody 

pitné vody přímo do jednotlivých domů. Již od čtyřicátých let 19. století probíhal rozvoj 

veřejného plynového osvětlení, které nahradilo starší olejové lampy a koše se smolnými věnci, 

zavěšované na nárožích domů od dob středověku. Plyn byl zpočátku užíván výhradně pro 

veřejné osvětlení a teprve později byl přiveden do domácností ke svícení, ohřevu vody a vaření. 

Od konce devatenáctého století bylo plynové osvětlení postupně vytlačováno elektrickým.9 

2.2.2 Městská hromadná doprava 

Rozvoj veřejné hromadné dopravy byl spojen se zánikem městských hradeb a růstem 

předměstských obcí v poslední třetině 19. století. Již předtím se v ulicích objevily omnibusy, 

nekolejová vozidla tažená koňmi po stanovené trase podle jízdního řádu, předchůdci dnešních 

linkových autobusů. Největší rozvoj zažily v souvislosti s příchodem železnice po roce 1845, kdy 

spojovaly nádraží s centrem města a rozvážely přijíždějící do hotelů. Konkurenční způsob 

přepravy představovaly fiakry (drožky), lehké kočáry pro čtyři cestující, předchůdci dnešních 

TAXI. Zásadní přelom v hromadné veřejné dopravě přišel s nástupem koněspřežné tramvaje, 

lidově zvané koňka, která spojila výhody omnibusu a železnice. Do uličního profilu s ní vstoupil 

nový prvek, železné koleje, měnící upořádání i celkový charakter veřejných prostranství. Podél 

trasy koněspřežné a později elektrické tramvaje rostla cena pozemků, urychlila se obměna 

staveb a vzkvétal obchodní parter. Tramvaj začala plnit městotvornou úlohu a její linky se staly 

rozvojovými osami nové zástavby. V souvislosti s elektrifikací tramvaje koncem 19. století 

vstoupil do veřejného prostoru další prvek a to stožár trakčního vedení, v kompaktní zástavbě 

nahrazovaný úchytem na fasádě. 

 

9 KOHOUT, Jiří a VANČURA, Jiří. Praha 19. a 20. století: technické proměny. Praha: Státní nakladatelství technické 
literatury, 1986.    
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2.2.3 Městský mobiliář  

Městský mobiliář jako specifický průmyslově vyráběný prvek vybavenosti veřejných 

prostranství se objevil na scéně v druhé polovině 19. století v souvislosti s narůstajícím zájmem 

o pobytové kvality veřejných prostranství a městkou zeleň. Na náměstích, v parcích a na 

nábřežích byly umisťovány lavičky, stromové mříže, plakátovací sloupy, sloupy s hodinami a 

později také meteostanice. Další prvky vybavenosti veřejných prostranství představovaly 

veřejné toalety, přístřešky s pisoáry a pevné prodejní stánky, nejčastěji tisku a tabáku. Na 

budovách byly uchycovány poštovní schránky, cedule s názvy ulic a čísly domů. Zajímavostí je, 

že odpadkové koše zpočátku nebyly běžnou součástí vybavení veřejných prostranství, protože 

produkce odpadu na veřejných prostranství byla tehdy prakticky nulová. 

V polovině 19. století dochází k rozvoji veřejného plynového osvětlení, které do prostoru 

přináší zcela nový prvek, sloup veřejného osvětlení. Jednoduché či víceramenné litinové 

kandelábry, nesoucí plynové lucerny a později elektrické obloukové lampy, se mnohdy staly 

předmětem uměleckého ztvárnění a prvním prvkem moderní technické infrastruktury, 

kterému byla kromě utilitární funkce přidělena rovněž funkce reprezentativní. Následovaly 

ozdobné litinové pumpy, často sdružené s veřejným osvětlením. Sortiment městského 

mobiliáře se rozšiřoval a prolínal také s rozvojem městské hromadné dopravy, který do 

veřejného prostoru přinesl nové prvky jako například zastávkový přístřešek, označník nebo 

stožár trakčního vedení. 

2.2.4 Okrašlovací spolky 

Fenoménem druhé poloviny 19. století, souvisejícím s rostoucím aktivním zájmem 

veřejnosti o veřejný prostor, se stalo zakládání okrašlovacích spolků. První byl založen v roce 

1861 v Kutné Hoře a další rychle následovaly jak ve městech, tak i menších obcích. Hlavní 

činnost okrašlovacích spolků byla zaměřena na estetické okrašlování obcí i krajiny a kultivaci 

veřejného povědomí o krásnu, akcentující především citový vztah k přírodě a vlastenecké 

cítění. Prioritu představoval čistý a upravený vzhled nejen veřejných prostranství, ale i 

jednotlivých domů, jejich fasád a zahrad. Hlavní aktivitou okrašlovacích spolků byla svým 

počtem a rozsahem ojedinělá výsadba parků, sadů, stromořadí nebo jednotlivých stromů jako 

doplněk solitérních prvků městského interiéru. Vně města docházelo k systematickému 

zalesňování rozsáhlých ploch holých vrchů a strání, i když z dnešního hlediska mnohdy 

nevhodným způsobem a problematickými dřevinami. Důležitým aspektem činnosti 

okrašlovacích spolků byl rovněž důraz na ochranu přírody a kulturního dědictví, veřejnou 
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osvětu a podporu lokálního turismu. Jednalo se například o zřizování odpočinkových míst, 

laviček, naučných stezek a rozhleden a to nejen ve volné krajině, ale i v intravilánu města. V 

období první republiky existovalo podle statistik kolem čtyř set okrašlovacích spolků, jejichž 

význam a počet výrazně poklesl po druhé světové válce. Stále však plnily důležitou úlohu ve 

společenské osvětě ohledně významu péče o veřejná prostranství, přírodu a krajinu. V roce 

1951 byly okrašlovací spolky úředně odsouzeny k zániku. Jejich renesance nastala v souvislosti 

s  rozvojem občanské společnosti a spolkové činnosti po roce 2000.10 

2.3 Veřejná prostranství 20. století  
Dvacáté století se neslo v duchu akcelerující urbanizace, spojené s rychlým růstem 

městských aglomerací, koncentrací, intenzifikací a diverzifikací jejich funkcí. Na městskou 

strukturu byly kladeny nové nároky, které se promítly do podoby veřejných prostranství. 

V centrálních částech se koncentrovala společenská a obchodně-administrativní funkce na úkor 

bydlení. Jejich kompaktní historická struktura přestala stačit rostoucím požadavkům dopravy, 

což mělo za následek regulační zásahy do uliční sítě s cílem jejího rozšíření a zkapacitnění 

zejména pro individuální automobilovou dopravu. Funkční subsystémy dopravní a technické 

infrastruktury získaly hlavní slovo v plánování měst a staly se tak dominantní složkou jejich 

obrazu. V souvislosti s rozvojem nových forem bydlení a prostorových struktur osídlení vznikly 

na okrajích měst modernistická sídliště, která se více méně odklonila od tradičních 

urbanistických forem: ulic, náměstí a kompaktního městského bloku. Následkem bylo 

rozvolnění zástavby a s tím spojený neúměrný nárůst podílu ploch veřejných prostranství 

k zastavěným plochám, nesoucí s sebou problémy s jejich správou a údržbou. V souvislosti 

s nástupem komunistického režimu po roce 1948, likvidací soukromého podnikání a tržních 

principů, došlo k pozvolnému úpadku kvality veřejných prostranství a prvků jejich vybavení. 

Pod tlakem standardizace a typizace docházelo k unifikaci zástavby i městského parteru, který 

se tak stal podmnožinou dopravní infrastruktury. Veřejná prostranství se zvláště na některých 

sídlištích stala bezbřehou plochou parkovišť s nedostatečně udržovanou zelení a minimem 

městského mobiliáře. Následkem bylo zhoršení estetické a pobytové kvality veřejných 

prostranství, ztráta jejich rozmanitosti a lokální identity. 

 

10 BLAŽEK, Jan. Ideová východiska a praxe současných (vybraných) okrašlovacích spolků v České republice 
v environmentálních souvislostech. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních 
studií. Vedoucí práce Pavel Klvač.           
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V souvislosti s celospolečenskými změnami a návratem k tržní ekonomice po roce 1989 

došlo ke komercionalizaci veřejných prostranství a rychlému rozvoji venkovní reklamy, 

prodejních stánků a předzahrádek. Akceleroval rovněž trend růstu automobilové dopravy, 

spojený s nárůstem počtu parkovacích míst na veřejných prostranstvích. Reakcí se stalo 

zavádění zón placeného stání, obytných a pěších zón. Do veřejného prostoru začala být 

integrována cyklistická doprava, stejně jako bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. V relativně krátkém čase byla realizována řada projektů 

revitalizace veřejných prostranství, soustředěných zpočátku především na náměstí, parky a 

další klíčové městské prostory. 

V první a zejména druhé dekádě 21. století je patrný nárust zájmu veřejnosti o podobu a 

správu veřejných prostranství, projevující se zvyšujícím se zájmem o participativní a komunitní 

akce. V oblasti veřejné správy, hlavně samosprávy, vznikají nová pracoviště, která se 

koncepčním přístupem k rozvoji, správě a údržbě veřejných prostranství cíleně zabývají a 

spolupracují na koordinaci činností dalších městských organizací a správců infrastruktury. Do 

popředí zájmu se tak dostávají také běžné uliční prostory, prvky vybavenosti veřejných 

prostranství, otázky regulace jejich komerčního využívání a „záboru“ parkujícími vozidly. 

Nastoupil celosvětový trend návratu veřejných prostranství chodcům a s tím související důraz 

na jejich pobytové, společenské a mikroklimatické kvality. Veřejná prostranství se znovu stávají 

obývacím pokojem měst. 

2.3.1 Automobilová doprava  

Nástup automobilové dopravy ve 20. století zásadním způsobem proměnil podobu a 

uspořádání veřejných prostranství. První automobily se začaly v ulicích českých měst objevovat 

na konci 19. století, ale šlo spíše o atrakci nejbohatších vrstev. Dopravní prostor měl sdílený 

charakter, takže se v jedné úrovni bez rozlišení mohli volně pohybovat pěší, koňské povozy, 

automobily i tramvaje. Rozvoj automobilismu nastává ve dvacátých a třicátých letech. Zatímco 

v roce 1920 čítal vozový park Československé republiky 3 372 osobních, 2 143 nákladních, 194 

speciálních vozů a 1 676 motocyklů a tříkolek, v roce 1938 jezdilo na silnicích celkem 200 282 

motorových vozidel.11 V souvislosti s nárůstem provozu docházelo k přerozdělování uličního 

profilu ve prospěch automobilové dopravy a vydávání prvních dopravních nařízení a předpisů. 

Na hlavních křižovatkách byly umisťovány ostrůvky se stanovištěm městských strážníků řídících 

provoz a od roku 1930 také první světelná signalizační zařízení, semafory. Ty byly zpočátku 

 

11 V roce 1920 jezdilo v ČSR 3400 osobních aut, vloni 5,5 milionu. auto.cz, 20. 8. 2018 [online]. 
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umístěny ve středu křižovatky na stožáru v rámci stanoviště strážníka a později po americkém 

vzoru zavěšeny nad křižovatkou na lanových převěsech mezi budovami. V roce 1935 bylo 

zavedeno prvních pět dopravních značek a krátce po německé okupaci v březnu roku 1939 

začal platit směr jízdy vpravo. 

Rostoucí trend dopravy pokračoval v šedesátých letech, kdy se automobil stal 

dominantním společensky preferovaným druhem přepravy. Počet motorových vozidel přesáhl 

v Československu 1 milion a do roku 1990 vystoupal na 4 miliony.12 Svislé dopravní značení 

bylo roku 1961 doplněno vodorovným dopravním značením a na frekventovaných místech 

začala být umisťována dopravně bezpečnostní zábradlí, vytvářející ochranu chodců proti 

projíždějícím vozidlům. Prohlubující se segregace všech druhů dopravy byla v poslední třetině 

20. století podporována výstavbou pěších podchodů a nadchodů, stejně jako silničních a 

později tramvajových estakád, a úpravou směrových parametrů komunikací pro zajištění 

rychlého průjezdu městskou zástavbou. Neblahým vyústěním tohoto způsobu uvažování byla 

výstavba velkokapacitních silničních průtahů skrze centrální části měst, provázená plošnými 

demolicemi, narušením souvislé struktury veřejných prostranství a zpřetrháním některých 

klíčových vazeb. Počet osobních automobilů stále stoupá. Zatímco v roce 2010 jich bylo na 

českých silnicích 4,49 milionu, v roce 2020 to bylo 6,13 milionu.13 Přesto jsme v poslední 

dekádě svědky stagnace a místy dokonce mírného poklesu počtu automobilů v centrálních 

částech měst.   

  Související problém představuje krátkodobé a dlouhodobé parkování automobilů 

v hustě osídlených částech města. To zpočátku probíhalo na soukromých pozemcích, 

v jednotlivých garážích na zahradách a ve vnitroblocích nebo v hromadných garážových 

domech, stavěných od 30. let 20. století. S rychle rostoucím počtem automobilů v poslední 

třetině 20. století došlo k zahlcení veřejných prostranství parkujícími vozidly, která postupně 

zabrala významnou část uličního profilu. V prostorově složitějších podmínkách kompaktní 

zástavby si vymezení parkování vynutilo reorganizaci dopravního řešení systémem 

jednosměrných komunikací, který v některých případech plynulost dopravy spíše snižuje a 

dopravní zátěž jednotlivých ulic zvyšuje. Od poloviny  90. let 20. století jsou ve městech 

postupně zaváděny a rozšiřovány zóny placeného stání.  

 

12 Tamtéž. 
13 Počet aut loni v ČR stoupl o 140.000 na 6,13 milionu. auto.cz, 27. 1. 2021 [online]. 
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2.3.2 Dopravní značení 

První dopravní značky byly na našem území zavedeny od 1. listopadu 1935 zákonem č. 

81/1935 Sb., který stanovil povinnost Správy veřejných silnic označit místa na veřejných 

silnicích, která jsou nebezpečná pro jízdu motorovými vozidly, výstražnými značkami a 

udržovat tyto značky v řádném stavu. Místa, která měla být takto označena, stanovil okresní 

úřad po slyšení silniční správy.14 V případě, že nebylo možné nebo vhodné umístit dopravní 

značky na silničním tělese, byli vlastníci okolních nemovitostí povinni strpět jejich umístění na 

svých nemovitostech.15 Prvních šest svislých výstražných dopravních značek bylo zavedeno na 

základě Vládního nařízení č. 203/1935 Sb. Všechny měly předepsaný tvar rovnostranného 

trojúhelníka o straně 1 000 mm a byly provedeny bílou barvou na modrém podkladě. Dopravní 

značky musely být umístěny ve výšce 2 až 2,5 m na červenobílých pruhovaných sloupcích ve 

vzdálenosti 150 až 250 m před nebezpečným místem. Pokud byla vzdálenost kratší, mohly být 

doplněny dodatkovou tabulkou, uvádějící vzdálenost nebezpečného místa. Zajímavostí je, že 

vládní nařízení připouštělo umístění reklamní plochy o šířce 900 mm a výšce 200 mm přímo na 

sloupku dopravní značky a to min. 150 mm pod její spodní hranou.16 

Další dopravní značky byly zavedeny Vládním nařízením č. 100/1938 Sb. s účinností od 

28. května 1938. Celkem bylo stanoveno 7 značek výstražných a 19 značek příkazových a 

zákazových, které se svými symboly a barevným provedením již podobaly dnešním. Dále bylo 

zavedeno 9 značek vyjadřujících dopravní pokyny a všeobecné informace, značkování silnic 

podle jejich významnosti, zařízení při uzavírkách silnic a světelné značky pro řízení dopravy 

(semafory).17 Pravidla umístění dopravních značek zůstala stejná, ale u většiny z nich byly 

připuštěny dvě varianty velikosti. V případě výstražných značek to byl rovnostranný trojúhelník 

o straně 800 nebo 1000 mm a v případě zákazových značek kruh o průměru 600 nebo 800 mm. 

Značky vyjadřující dopravní pokyny a všeobecné informace měly stejnou čtvercovou plochu 

600 x 600 mm. Způsob rozhodování o umístění a velikosti značky byl stanoven následujícím 

způsobem: „Jaké značky a na kterých místech veřejných silnic a veřejných cest mají býti 

umístěny určí, pokud není jinak stanoveno, okresní úřad po slyšení správy silnice nebo cesty; 

 

14 § 68 odst. 1 zákona č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly 
15 § 68 odst. 2 zákona č. 81/1935 Sb. 
16 § 129 až § 129 vládního nařízení č. 203/1935 Sb., kterým se provádí zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými 
vozidly  
17 § 2 až § 5 vládního nařízení č. 100/1938 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1938 Sb., o dopravních značkách pro 
silniční dopravu 
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přitom přihlíží též k ochraně přírodních a uměleckých památek a u veřejných cest i k tomu, zda 

povaha cesty vůbec vyžaduje umístění některé značky z hlediska úpravy a bezpečnosti.“ 18 

Další rozvoj dopravního značení v Československu souvisel s prudkým nárůstem počtu 

osobních automobilů v druhé polovině 20. století a nutností usměrnění jejich provozu na 

pozemních komunikacích. První vodorovné dopravní značení bylo uvedeno ve vyhlášce 

Ministerstva vnitra ČSSR č. 141/1960 Sb. a jednalo se o podélné a příčné čáry (stopčáry), 

směrové šipky, šikmé rovnoběžné čáry, přechody, parkovací stání a nápisy na vozovce.19 

Komplexní úpravu veškerého dopravního značení přinesla vyhláška federálního ministerstva 

vnitra č. 100/1975 Sb. V její obrazové příloze byly řešeny všechny značky výstražné, zákazové, 

příkazové a informativní, dodatkové tabulky, zvláštní značky, vodorovné značení, světelné 

signály, jiná dopravní zařízení a různá označení. Poprvé zde byly uvedeny světelné signály pro 

tramvaje a speciální označení osob a vozidel. Poslední právní úpravou, zabývající se pravidly 

silničního provozu a dopravním značením před rokem 1989, byla vyhláška federálního 

ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., která v novelizované podobě z roku 1997 platila do roku 

2001.20    

2.3.3 Venkovní reklama 

Za první venkovní reklamní plochy ve středověkých městech lze označit vývěsní štíty na 

domech se znaky a obrazovými symboly, které jednoduchým a všem srozumitelným způsobem 

označovaly konkrétní provozovny. První ilustrované letáky a plakáty se začaly objevovat od 

konce 18. století v souvislosti se zdokonalením litografických technik a možností tisku. 

K prudkému rozmachu venkovní reklamy došlo v průběhu 19. století v souvislosti s nástupem 

průmyslové revoluce a přebytkem vyráběného zboží. Chaotické vylepování a přelepování 

vývěsek a reklamních oznámení si vyžádalo vznik nových reklamních nosičů. První velkoplošný 

plakát, klasický billboard, se objevil v roce 1835 v New Yorku. Měl velikost zhruba 4,6 m2 a 

sloužil k propagaci cirkusu. První doložený komerční pronájem takovéto plochy se datuje 

k roku 1867 rovněž ve Spojených státech amerických. První reklama na vozech veřejné městské 

dráhy byla použita v roce 1850. První kulaté plakátovací sloupy jsou doloženy v roce 1855 

v Berlíně, kdy jich zde bylo instalováno rovných 100 kusů. Jejich vynálezce Ernst Litfass byl 

údajně znechucen nesystémovým a všudypřítomným vylepováním reklamních a informačních 

 

18 § 12 vládního nařízení č. 100/1938 Sb. 
19 Čl. 14 a Čl. 16 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
20 JANÍČKOVÁ, Dagmar. Historie a vývoj dopravního značení na území českého státu, dopravní výchova. Brno, 2014. 
Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. str. 16-19. 
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oznámení na stěny, dveře, ploty a stromy. Na počátku 20. století nastal ve Spojených státech 

amerických velký boom celonárodních billboardových kampaní. Do západní Evropy se 

billboardy ve větší míře dostaly až po druhé světové válce. První legislativní předpisy, 

zaměřené na kontrolu a regulaci billboardů podél mezistátních silnic, přijal americký Kongres 

v roce 1958. S myšlenkou propojení venkovní reklamy s městským mobiliářem přichází jako 

první roku 1962 francouzská outdoorová společnost JCDecaux. Mobiliář je stavěn na náklady 

společnosti, přičemž z výnosů reklamy se provádí jeho pravidelná údržba. Zároveň je zde 

ponechána plocha pro kulturní reklamu a informační mapy. 

V Československu v letech 1948 až 1989 komerční venkovní reklama prakticky 

neexistovala. Ve městech bylo možné spatřit pouze velkoplošné poutače a transparenty 

s propagandistickými náměty. Ve velkých městech se ještě nějakou dobu udržovala tradice 

zářivých neonových nápisů, statických i proměnných obrazů, která se rozvíjela především 

v období první republiky. Na volný trh venkovní reklamy po roce 1989 nejdříve vstoupily velké 

zahraniční společnosti a postupně začaly vznikat i české společnosti, ale pouze s obecní nebo 

regionální působností. Rozměry reklamních ploch byly neustálené a teprve v polovině 

devadesátých let převážil jeden rozměr billboardů, tzv. euroformát (5,1 x 2,4 m). Venkovní 

reklama se do té doby omezila na billboardy podél komunikací, reklamy na štítových stěnách a 

mostech. Prudký rozvoj produktů venkovní reklamy, nosičů reklamy, nastal koncem 

devadesátých let a trvá dodnes. Kromě klasických statických billboardů dnes potkáváme 

biggboardy (9,6 x 3,6 m), smartboardy (6 x 3 m), backlight billboardy (nasvícené), billboardy 

s proměnlivou plochou (prismavision, rolling board), digitální billboardy, LED obrazovky a 

mobilní billboardy. Obrovský sortiment reklamních nosičů doplňují panely, převěsy a plachty 

na mostech, lávkách a budovách, lampostery (1,2 x 0,8m) na stožárech veřejného osvětlení, 

Citylight vitríny (CLV), reklamní sloupy, městský mobiliář, polepy laviček a dopravních 

prostředků.21 

 

 

21 COUFAL, Vojtěch. Regulace venkovní reklamy v České republice. Praha, 2016. Diplomová práce. Vysoká škole 
ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta. str. 29-34.   
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3 Degradace veřejných prostranství 

3.1 Kvality veřejných prostranství 
Kvalitou veřejného prostranství rozumíme některou jeho smyslově vnímatelnou pozitivní 

vlastnost. Kvality se nedají objektivně měřit, závisejí na subjektivním úsudku pozorovatele, 

v tomto případě uživatele veřejného prostranství, ať už jím je dítě, senior, člověk se zdravotním 

postižením, cyklista, řidič automobilu nebo tramvaje. Každá z těchto skupin má přitom rozličná 

měřítka a úroveň vnímání prostoru, závisející na tom kde a jakou rychlostí se v něm pohybuje. 

Přesto je možné a hlavně účelné nějaké univerzální kvality veřejných prostranství stanovit a to 

s důrazem na chodce, kteří patří k jeho nejčastějším a také nejzranitelnějším uživatelům.  

Žádoucí kvality veřejných prostranství se dají rozdělit v zásadě do dvou skupin podle toho, 

jestli se uživatel daným prostorem pouze pohybuje nebo zde chce nějaký čas setrvat. Do první 

skupiny tak patří kvality související s pohybem a orientací jako přehlednost, přístupnost, 

prostupnost nebo bezbariérovost. Ve druhé skupině jsou kvality související s pobytem v prostoru 

jako vybavenost mobiliářem, přítomnost stromů a vodních prvků (mikroklima) nebo možnosti 

společenského a komerčního využití, například pro umístění předzahrádek. Společné pro obě 

skupiny jsou kvality jako atraktivita, bezpečnost, čistota nebo udržovanost. 

Z hlediska vnímání kvalit je ještě důležité odlišit dva základní archetypy veřejných 

prostranství, ulici a náměstí, tedy místo, kterým se prochází a kde se setrvá. Zásadní jsou v tomto 

ohledu příčné vazby a to jak fyzické tak vizuální. Pokud jsou minimální, převládá podélný pohyb a 

prostor se stává komunikací, zajišťující pohyb z místa „A“ do místa „B“. S přibývajícími příčnými 

vazbami dochází ke zpomalení podélného pohybu v daném prostoru a tím pádem většímu 

vnímání jeho hran, parteru přiléhajících budov s obchody a službami, které nás lákají setrvat. Tím 

co odlišuje prostou komunikaci od veřejného prostranství je míra příčných vazeb.   

3.2 Formy degradace 
Pod pojmem degradace se obecně rozumí proces snižování určité hodnoty nebo kvality. 

V kontextu veřejných prostranství se jedná o kvality, které je činí atraktivními pro všechny skupiny 

uživatelů. Patří mezi ně bezpečnost, přehlednost, přístupnost, estetika, mikroklima a vybavenost. 

K degradaci těchto kvalit může docházet nárazově nebo pozvolna ve všech stupních procesu od 

tvorby veřejných prostranství, přes jejich realizaci, správu a údržbu. Následkem dlouhodobé 

degradace veřejných prostranství je snižování celkové kvality života ve městě a poškozování jeho 

obrazu jak pro obyvatele, tak návštěvníky a podnikatele. V konečném důsledku se může projevit 
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na poklesu ekonomické hodnoty území, tedy cen nemovitostí a výši pronájmů bytových i 

nebytových prostor. 

Degradaci kvalit veřejných prostranství může způsobit výrazný nedostatek nebo naopak 

výrazná přemíra některých prvků jejich vybavenosti, například stromů, laviček a odpadkových 

košů nebo dopravních značek, venkovní reklamy a stožárů trakčního vedení. Určit jejich optimální 

počet je na jedné straně věcí subjektivního vnímání a na druhé straně věcí příslušných technických 

norem. Degradaci kvalit veřejných prostranství mohou způsobit také smyslově vnímatelné vjemy, 

odrazující jejich uživatele od delšího setrvání. Jedná se například o nadměrný hluk, zápach, 

nedostatečné osvětlení nebo stínění. Vcelku tedy jde o měkké a tvrdé požadavky, které 

spoluvytvářejí výslednou podobu veřejných prostranství. 
 

Degradace veřejných prostranství může nabývat mnoha forem, které se většinou kombinují: 

Vizuální degradace 

Ke snižování vizuálních kvalit veřejných prostranství dochází přemírou fyzických bariér, 

které nadměrně omezují nejen možnosti rozhledu v prostoru, ale také pohledu na fasády 

přiléhajících staveb. Mezi prvky jejichž přemíra vede k vizuální degradaci veřejného prostranství 

řadíme především utilitární prvky jejich dopravní a technické vybavenosti, jako například dopravní 

značení, zábradlí, sloupky, stožáry a technické skříně. Tyto prvky vnímáme do určité míry jako 

nezbytnou nutnost danou technickými normami. Vizuální degradaci způsobuje také přemíra 

venkovní reklamy v prostoru i na fasádách a střechách přiléhajících budov, pro kterou se vžilo 

označení vizuální smog. V tomto případě vnímáme její zbytnost, proto jsme na tuto formu 

degradace mnohem vnímavější a citlivější. 

Estetická degradace 

Ke snižování estetických kvalit veřejných prostranství přispívá především nevhodné tvarové, 

materiálové nebo barevné řešení jejich vybavení, ať už jde o povrchy, městský mobiliář nebo 

prvky dopravní a technické infrastruktury. Nemusí se však jednat pouze o prvky, které jsou 

v prostoru umístěny stabilně, ale také o dočasné prvky, zařízení a drobné stavby, jako například 

nevhodně provedené prodejní stánky a předzahrádky nebo křiklavou venkovní reklamu. 

Funkční degradace 

Pod pojem funkční degradace veřejných prostranství rozumíme snižování jejich základních 

kvalit souvisejících s pohybem, orientací a pobytem v prostoru. Jedná se především o přehlednost, 
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přístupnost, prostupnost nebo bezbariérovost, ale také možnost všestranného využívání, 

spojenou s příjemnými mikroklimatickými podmínkami, dostatkem zeleně a mobiliáře. Ze své 

podstaty jde o základní formu degradace, ke které všechny ostatní přispívají. 

Degradace komerčními aktivitami 

Degradaci veřejných prostranství způsobují takové komerční aktivity, které neberou ohled 

na jejich primární význam, kterým je bezúplatné obecné užívání. Jakékoliv komerční aktivity na 

veřejných prostranstvích jsou ve svém principu jeho zvláštním (zpoplatněným) užíváním, 

soukromým podnikatelským zájmem, a příslušné správní úřady by je tak měly posuzovat. 

V regulované míře a odpovídajícím provedení komerční aktivity veřejný prostor oživují, například 

restaurační předzahrádky, prodejní stánky, farmářské trhy nebo kultivovaná venkovní reklama. V  

živelné podobě však veřejná prostranství degradují, ať už esteticky, vizuálně, funkčně nebo 

ekonomicky, navíc pokud jsou poplatky za jejich zvláštní užívání nepřiměřené nízké.   

Degradace nadměrným zatížením 

Degradaci veřejných prostranství způsobuje jejich nadměrné zatížení dopravou, především 

automobilovou a nákladní, v některých případech také veřejnou povrchovou dopravou (autobusy 

a tramvaje) a ve výjimečných případech i cyklistickou dopravou. Specifický případ představuje 

nadměrné zatížení prostranství parkujícími vozidly, které má za následek výrazné snížení jejich 

přehlednosti a prostupnosti, tedy vizuální a funkční degradaci. Nadměrné zatížené však nemusí 

způsobovat jen dopravní prostředky, ale rovněž přítomnost vysokého počtu lidí, komerčních 

aktivit nebo pořádaných akcí. 

Degradace nadměrným znečištěním 

Degradace veřejných prostranství nadměrným znečištěním je úzce spojena s jejich 

nadměrným zatížením. V případě dopravy se jedná o přidružené jevy, jako jsou hlučnost, prašnost, 

znečištěné ovzduší (smog), vibrace nebo otřesy. V případě nadměrného zatížení komerčními 

aktivitami a pořádanými akcemi může jít hlavně o hlučnost a nepořádek. Specifický případ 

představuje nadměrné znečištění nevhodnými formami veřejného osvětlení, tzv. světelný smog. 

Degradace zanedbanou správou a údržbou 

Tato forma degradace kvalit veřejných prostranství je v mnoha případech nadřazená všem 

ostatním, protože představuje jejich primární příčinu. Jakmile selhává správa veřejných 
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prostranství, která je prakticky zcela v rukou příslušných samospráv, roste jejich degradace 

komerčními aktivitami, nadměrným zatížením i znečištěním. Ty pak mají za následek rozvoj dalších 

forem degradace – vizuální, estetické a funkční. 

Degradace společenským nevědomím 

Tato forma degradace zní možná jako nesmysl a provokace, ale ve skutečnosti je příčinou 

všeho ostatního. Pokud má široká veřejnost nebo místní komunita nedostatečné povědomí o 

městotvorném a společenském významu a kvalitách veřejných prostranství, snáze pak přehlíží 

jejich degradaci jak ze strany jejich správců, tak ostatních uživatelů. Jedině vědomí, že veřejný 

prostor není prostorem nikoho, ve kterém si každý může dělat, co se mu zlíbí, vede k větší 

společenské kontrole jak nad sebou samými, tak příslušnými úřady a správci.         

3.3 Faktory degradace 
Problematické okruhy spojené s degradací veřejných prostranství lze obecně rozlišit podle 

fáze procesu jejich vzniku a následného rozvoje. První okruh je spojen s vymezením jejich logicky 

provázané struktury v územně plánovací dokumentaci a zajištěním koncepčního rozvoje v rámci 

zastavěného i zastavitelného území, včetně provázání s územím nezastavitelným. Druhý okruh je 

zaměřen na proces návrhu, projekční přípravy a realizace veřejných prostranství, jejich prostorové 

uspořádání, architektonické a stavebně-technické řešení, povrchy a vybavenost. Zahrnuje největší 

skupinu aktérů, nejsložitější koordinaci a komunikaci v rámci dosažení konsenzu. Třetí okruh je 

spojen s obecným i zvláštním užíváním veřejných prostranství, jejich řádnou správou, údržbou a 

regulací komerčních i všech ostatních aktivit na nich probíhajících. 

Vybrané faktory, vedoucí k degradaci veřejných prostranství: 

1.1. Celková podoba, uspořádání a fungování veřejných prostranství je výsledkem diktátu 

oborových norem a standardů dopravní a technické infrastruktury, ve kterých je patrná 

výrazná převaha hodnot provozního charakteru. 

1.2. Zastaralost, nepřehlednost a nepružnost stávajících právních a technických předpisů 

druhotně ovlivňujících podobu veřejných prostranství a pomalé tempo jejich aktualizace s 

ohledem na nové technické poznatky a společenské priority. 

1.3. Nadměrná „privatizace“ veřejných prostranství komerčními aktivitami a parkujícími 

automobily na úkor obecného užívání a s tím spojená nedostatečná výše a progrese 

místního poplatku jako kompenzace za jejich zvláštní užívání (zábor). 
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1.4. Absence samostatné rozpočtové kapitoly územních samosprávných celků na rekonstrukci 

stávajících veřejných prostranství a odkup soukromých pozemků plánovaných veřejných 

prostranství. Investice jsou primárně zaměřeny na dopravní a technickou infrastrukturu. 

1.5. Nedostatečná komunikace a koordinace záměrů správců veřejných prostranství a dopravně-

technické infrastruktury ve fázi návrhu, projektové přípravy a realizace. Absence odborného 

garanta (koordinátora), který by dohlížel nad zachováním kvality dotčených prostranství. 

1.6. Nedostatečné financování pravidelné údržby veřejných prostranství a jejich vybavenosti, 

vedoucí ke kumulaci vnitřního dluhu a následným vyšším výdajům na rekonstrukci. 

1.7. Neodborná údržba městského mobiliáře a zeleně, způsobená nastavením podmínek 

veřejných výběrových řízení, ve kterých rozhoduje nejnižší cena. Absence kontrolních 

mechanismů, zajišťujících dohled nad kvalitou provádění údržbových prací. 
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4 Cíle a metodika výzkumu 

4.1 Výzkumný problém 
Které právní a technické předpisy se spolupodílejí na degradaci veřejných prostranství, 

způsobené přemírou dopravně-technické vybavenosti a prvky venkovní reklamy? Jakou úlohu 

přitom sehrávají kompetence jednotlivých aktérů a mantinely možných řešení, které jsou dány 

oborovými normami a standardy? Představuje jejich zastaralost, spolu s nedostatečnou znalostí a 

striktním uplatňováním, jednu z příčin degradace veřejných prostranství?  

Výzkumný problém byl zaměřen na nedostatky v oblasti stávajících předpisů, které vedou 

k důsledku – degradaci veřejných prostranství. Zkoumané příčiny nedostatků mohou mít dvojí 

charakter. Primárním jsou přesná znění konkrétních ustanovení souvisejících předpisů a 

sekundárním způsob jejich interpretace a aplikace v rozhodovacím procesu jednotlivých aktérů. 

Výzkum byl rovněž zaměřen na identifikaci oblastí, které jsou předpisy řešeny nedostatečně.  

4.1.1 Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka byla formulována jako hypotéza, která je v rámci výzkumu přijata 

nebo zamítnuta, následujícího znění: 

H1 Na degradaci veřejných prostranství se významnou měrou podílí stávající právní a 

technické předpisy, které nedostatečně zohledňují jejich výslednou estetickou a 

pobytovou kvalitu. 

Hypotéza vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými a to degradací veřejných prostranství a 

stávajícími právními a technickými předpisy. Vztah mezi oběma proměnnými je kauzální, tedy 

zkoumaný jev nastávající v čase jako druhý, v tomto případě degradace veřejných prostranství, je 

následkem jevu prvního, v tomto případě stávajících předpisů, které nezohledňují žádoucí kvality 

veřejných prostranství. 

V souvislosti s výzkumným problémem a stanovenou hypotézou byly formulovány 

doplňující výzkumné otázky následujícího znění:  

O1 Které právní a technické předpisy a jejich konkrétní ustanovení negativně ovlivňují 

podobu veřejných prostranství a jaké jsou možnosti jejich úprav? 

O2 Jak vysokou četnost prvků dopravní a technické infrastruktury a venkovní reklamy lze 

považovat za jednu z forem degradace veřejných prostranství?   
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O3 Jakou míru závažnosti přisuzuje degradaci veřejných prostranství přemírou prvků 

dopravní a technické infrastruktury a venkovní reklamy veřejnost?   

4.1.2 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem bylo s oporou terénního výzkumu, moderovaných rozhovorů a obsahové 

analýzy stávajících právních a technických předpisů identifikovat, která konkrétní ustanovení 

negativně ovlivňují podobu a využívání veřejných prostranství a nastínit možnosti jejich změn. 

Cílem výzkumu bylo rovněž zjištění četnosti a fotografická dokumentace zkoumaných prvků na 

vzorku vybraných městských veřejných prostranství v českých i zahraničních lokalitách a zjištění 

míry závažnosti vnímání jednotlivých forem degradace veřejných prostranství ze strany veřejnosti. 

K naplnění hlavního cíle byly stanoveny následující postupové cíle: 

 V souvislosti s výzkumným problémem vymezit zkoumanou oblast (zkoumaný jev, 
zkoumané prvky a jejich charakteristiky).  

 Identifikovat právní a technické předpisy související se zkoumanou oblastí a provést 
jejich obsahovou analýzu (teoretická část výzkumu). 

 Na základě teoretické části výzkumu stanovit metodiku empirické části výzkumu 
(terénní výzkum, dotazníkové šetření, moderovaný rozhovor).  

 Shromáždit primární data z výzkumu, provést jejich analýzu a vyhodnocení pro 
stanovení dílčích závěrů.  

 Vyhledat vzájemné souvislosti a ověřit dílčí závěry z pohledu stávajících právních a 
technických předpisů (zpětná kontrola).  

 Formulovat celkový závěr a stanovit doporučení pro praxi a navazující práce. 
 

4.2 Strategie výzkumu 
Praktická část výzkumu byla založena na třech pilířích: terénním výzkumu, dotazníkovém 

šetření a moderovaných rozhovorech. V přípravné fázi proběhla obsahová analýza právních a 

technických předpisů pro stanovení zkoumaných problematických okruhů, spojených s degradací 

veřejných prostranství přemírou prvků dopravně-technické infrastruktury. V rámci terénního 

výzkumu byla zjišťována míra závažnosti zkoumaného jevu a to na vzorku několika lokalit v 

českých i zahraničních městech. Cílem bylo kvantifikovat a fotograficky zdokumentovat skutečný 

rozsah zkoumaného problému. V rámci dotazníkového šetření byla zjišťována míra vnímání 

závažnosti zkoumaných jevů ze strany veřejnosti a to formou subjektivního hodnocení výběru 

reprezentativních fotografií veřejných prostranství, pořízených v rámci terénního výzkumu. Online 

dotazník obsahoval rovněž obecné otázky, týkající se vnímání kvalit veřejných prostranství a forem 
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jejich degradace ve vztahu k demografickým indikátorům respondenta a preferovaným způsobům 

jeho pohybu ve veřejném prostoru. V rámci moderovaných rozhovorů byla provedena analýza 

zkoumané problematiky z několika hledisek reprezentovaných výběrem respondentů z oblasti 

veřejného i soukromého sektoru. Dílčí závěry, plynoucí z moderovaných rozhovorů, byly 

porovnány se závěry terénního a dotazníkového šetření a ověřeny z hlediska stávajících právních a 

technických předpisů. Celkový závěr byl podroben diskusi, na jejímž podkladu byla formulována 

doporučení pro další výzkum a praktické uplatnění získaných poznatků. 

Harmonogram výzkumu 

 Teoretická východiska, zkušenosti z praxe   2017-2020 

 Obsahová analýza právních a technických předpisů  6-12/2020 

 Metodika výzkumu, přípravná fáze    1-3/2021 

 Terénní výzkum (sběr dat)      4-6/2021 

 Moderované rozhovory (sběr dat)    5-6/2021 

 Dotazníkové šetření (sběr dat)     6/2021 

 Zpracování, analýza a vyhodnocení získaných dat   6-7/2021 

 Stanovení dílčích závěrů, vyhodnocení souvislostí   7/2021 

 Stanovení celkového závěru, diskuse a doporučení  7/2021   
 

4.3 Výzkumné metody 
V závislosti na charakteru výzkumného problému byla zvolena forma bádání teoreticko-

empirické povahy, zahrnující nástin dosavadního vývoje a stávající situace, získaný studiem 

právních a technických předpisů, a osobními praktickými zkušenostmi s přípravou a realizací 

projektů revitalizace veřejných prostranství z pozice architekta/projektanta i jejich správou a 

údržbou z pozice vedoucího pracovníka příspěvkové organizace města. Vlastní výzkum byl 

proveden formou empirického šetření kvantitativně-kvalitativního charakteru. 

V rámci výzkumu byly využity obecně logické metody (analýza, syntéza, indukce, dedukce) a 

explorativní metody (pozorování, dotazování). V teoretické části práce byla využita metoda 

obsahové analýzy dokumentů pro posouzení relevantních právních a technických předpisů ve 

vztahu k výzkumnému problému. V praktické části práce byla využita metoda terénního výzkumu 

formou strukturovaného pozorování vybraného vzorku městských veřejných prostranství a 

metoda dotazování na postoje formou dotazníkového šetření určeného veřejnosti a formou 

moderovaného rozhovoru s odborníky na danou problematiku. 
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4.3.1 Teoretická část 

V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza stávajících právních a technických 

předpisů, oborových norem a standardů. Okruh zkoumaných dokumentů byl omezen na platné 

české předpisy, které mají podstatný vliv na proces tvorby veřejných prostranství, respektive 

umisťování a podobu prvků jejich dopravně-technické vybavenosti a venkovní reklamy. Zároveň 

byl zkoumán obecný právní rámec z hlediska hierarchie právních předpisů a míry závaznosti 

technických předpisů, kompetencí státní správy a samosprávy a průběhu správního řízení. 

V přípravné fázi byly shromážděny relevantní předpisy v elektronické podobě a to prostřednictvím 

online platformy Zákony pro lidi22 a České agentury pro standardizaci.23 Následně byla provedena 

analýza jejich obsahu a vyvozeny dílčí závěry ohledně znění konkrétních ustanovení (viz. kapitola 

5.8). Získané poznatky sloužily jako podklad pro praktickou část výzkumu, ověření dílčích závěrů a 

formulování celkového závěru. 

Výčet zkoumaných právních a technických předpisů je uveden v seznamu použité literatury. 

4.3.2 Terénní výzkum 

V rámci terénního výzkumu byla zjišťována a dokumentována četnost výskytu prvků 

dopravně-technické vybavenosti a venkovní reklamy na vybraném vzorku městských veřejných 

prostranství. Terénní výzkum byl proveden v několika lokalitách v České republice, Německu a 

Rakousku pro zjištění odlišností v řešení konkrétních situací a tím i celkovém přístupu k utváření a 

správě veřejných prostranství. 

Zkoumané prvky 

Zkoumaným jevem byla degradace vybraných městských veřejných prostranství, způsobená 

přemírou prvků jejich dopravně-technické vybavenosti. Jednalo se tedy o zjištění četnosti výskytu 

vybraných prvků a míru jejich sdružování ve vymezeném úseku veřejného prostranství. Základní 

soubor představovaly všechny prvky veřejných prostranství podle obsahového členění Manuálu 

tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy: materiály a povrchy, stromy a vegetace, 

dopravní prvky a technická infrastruktura, venkovní osvětlení, mobiliář, objekty a zařízení pro 

služby, objekty k usnadnění pohybu a přístupu, venkovní reklama a umění na veřejných 

 

22 zakonyprolidi.cz [online]. [vid. 2021-01-06]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ 
23 csnonline.agentura-cas.cz [online]. [vid. 2021-01-06]. Dostupné z: https://csnonline.agentura-cas.cz/ 



Cíle a metodika výzkumu 

25 

 

prostranstvích.24 Kritériem pro stanovení výběrového souboru byla utilitární funkce prvku v rámci 

subsystému dopravní a technické infrastruktury a v případě venkovní reklamy její sdružení s prvky 

dopravně-technické infrastruktury nebo samostatné umístění v rámci chodníkového prostoru. 

Jednalo se tedy hlavně o prvky, jejichž umístění a podoba jsou dány technickými předpisy nebo 

naopak regulovány nejsou. V každém případě tvoří fyzickou překážku v prostoru.   

Do výběrového souboru byly zahrnuty následující prvky: 

Dopravní prvky 

 svislé dopravní značky (samostatné nebo sdružené s jinými prvky)   

 dopravní zařízení (směrové sloupky, vodicí stěny)   

 světelná signalizační zařízení (návěstidla, stožáry) 

 ochranné prvky (silniční zábradlí, sloupky) 

Prvky technické infrastruktury 

 stožáry trakčního vedení   

 stožáry venkovního osvětlení 

 skříně technické infrastruktury 

Venkovní reklama 

 sdružené prvky (lampostery)  

 samostatné prvky (plakátovací plochy a sloupy, citylight vitríny)  

Výzkumný vzorek veřejných prostranství 

Zkoumaným typem veřejného prostranství ve vybraných lokalitách byla městská třída 

s tramvajovou nebo trolejbusovou dopravou okružního nebo radiálního charakteru. Tento lineární 

typ veřejného prostranství byl vybrán z důvodu vysoké koncentrace funkcí v úzce vymezeném 

prostoru, což sebou nese vyšší nároky na umisťování, podobu a sdružování jednotlivých prvků 

dopravně-technické vybavenosti. Městské třídy představují hlavní, mnohdy historické, osy 

městské zástavby s výraznou dopravní a společenskou funkcí. Většinou jsou vymezeny souvislou 

městskou zástavbou s živým obchodním parterem, reprezentativními veřejnými budovami a 

parkovými plochami. Lineární doprovod často tvoří uliční stromořadí. Z hlediska organizace 

dopravy zde dochází ke kombinaci více druhů dopravy od individuální automobilové a cyklistické 

dopravy po městskou hromadnou dopravu autobusovou, trolejbusovou a tramvajovou. S tím je 

 

24 MELKOVÁ, Pavla aj. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje   
hl. m. Prahy, 2014. str. 119 až 273.  
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spojena vyšší míra dopravního značení a řízení provozu na křižovatkách světelným signalizačním 

zařízením. Přítomnost tramvajového provozu zároveň klade specifické nároky na řešení uchycení 

trolejového vedení, mnohdy sdružené s veřejným osvětlením. V případě městských tříd je tudíž 

více důležitá nutnost sdružování jednotlivých utilitárních prvků dopravní a technické infrastruktury 

v zájmu zachování přehlednosti a prostupnosti daného prostoru.  

Konkrétní veřejná prostranství byla vytipována na základě stanovených kritérií rešerší 

mapových podkladů, dostupných na internetových stránkách www.mapy.cz.25 Výzkumný vzorek 

byl stanoven po ověření přítomnosti dostatečného množství zkoumaných prvků ve vytipované 

lokalitě pomocí internetové aplikace Google Street View.26 

Zkoumané lokality 

Lokality pro terénní výzkum byly stanoveny na základě dvou kritérií: velikost města nad 100 

tisíc obyvatel a přítomnost tramvajové dopravy. Tyto parametry v České republice splňuje šest 

měst, z nichž bylo vybráno pět: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc. Zahraniční lokality byly 

zvoleny z okruhu sousedních zemí (Německa a Rakouska) tak, aby zahrnuly jak hlavní město tak 

regionální centra: Berlín, Drážďany, Vídeň a Linec.  

Technika sběru dat 

V přípravné fázi byly stanoveny zkoumané lokality, výzkumný vzorek veřejných prostranství 

a okruh zkoumaných prvků. Vlastní terénní sběr informací byl realizován metodou 

strukturovaného pozorování. Získané údaje spolu s popisnými a reflektujícími poznámkami byly 

zapsány do předem připraveného záznamového archu. Dalším výstupem terénního sběru 

informací byla fotografická dokumentace zkoumaných lokalit a prvků vybavenosti. 

Analýza a vyhodnocení dat 

Získaná data byla vyhodnocena z hlediska četnosti zkoumaných prvků na délku prostoru, 

případně míry sdružení, a srovnána v rámci jednotlivých lokalit v českých a zahraničních městech. 

Rovněž bylo provedeno posouzení pořízené fotodokumentace a textových poznámek pro 

stanovení dílčích závěrů. Některé konkrétní poznatky byly ověřeny z hlediska platných předpisů 

 

25 mapy.cz [online]. [vid. 2021-01-06]. Dostupné z: https://www.mapy.cz/ 
26 google.cz [online]. [vid. 2021-01-06]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/cs/streetview/ 
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pro zjištění odlišností v přístupu jednotlivých měst. Dílčí závěry terénního výzkumu byly 

podkladem pro přípravu moderovaných rozhovorů. 

4.3.3 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit míru vnímání závažnosti zkoumaného jevu ze strany 

uživatelů veřejných prostranství a přiřadit kvantitativně-kvalitativní váhu konkrétním kvalitám a 

formám degradace městských veřejných prostranství. Dotazníkové šetření bylo provedeno jako 

výběrové na reprezentativním vzorku respondentů. 

Vzorek respondentů 

Základní skupinu respondentů (populaci) představovali všichni uživatelé veřejných 

prostranství. Pro účely této práce byla cílová skupina omezena na veřejnost aktivně se zajímající o 

podobu a obecné užívání veřejných prostranství. Tato skupina se názorově projevuje na sociálních 

sítích a účastní se aktivit spojených s popularizací a participací na tématech tvorby a správy 

veřejných prostranství. Vzorek respondentů byl vybrán prostým náhodným výběrem. 

Technika sběru dat  

Dotazování probíhalo elektronickou metodou formou strukturovaného on-line dotazníku, 

vytvořeného v rámci on-line platformy Survio.27 Distribuce odkazu na dotazník byla zajištěna 

sdílením na osobním profilu a fanouškovské stránce autora na sociální síti facebook (11 tis. 

sledujících) a e-mailem, rozeslaným prostřednictvím on-line platformy Mailchimp28 na podkladu 

mailing listu (992 kontaktů), který autor získal během své popularizační činnosti. S ohledem na 

aplikaci náhodného výběru při stanovení vzorku respondentů byla odhadnuta návratnost 

vyplněného dotazníku zhruba na 10% v případě distribuce prostřednictvím mailing listu a 1% 

v případě distribuce prostřednictvím platformy facebook. Celkový minimální počet vyplněných 

dotazníků byl odhadnut zhruba na dvě stě. 

Konstrukce dotazníku 

Dotazník byl sestaven na základě poznatků, získaných v rámci teoretické části práce a 

během terénního výzkumu. Dotazník měl strukturovanou nestandardizovanou formu a využíval 

 

27 Volně dostupné online na https://www.survio.com/cs/. 
28 Volně dostupné online na https://mailchimp.com. 
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otázky na postoje respondentů s výčtem alternativ možných odpovědí. Celkem obsahoval dvacet 

uzavřených otázek rozdělených do pěti logicky provázaných částí. Konstrukce dotazníku, 

formulace otázek a varianty odpovědí byly testovány na vzorku pěti respondentů. 

Úvodní část dotazníku obsahovala dvě pořadové otázky zaměřené na míru vnímání 

důležitosti šesti uvedených kvalit veřejných prostranství a míru vnímání závažnosti šesti 

uvedených forem jejich degradace. Vlastní pořadí stanovil respondent přesunem jednotlivých 

charakteristik z výchozího abecedního řazení. Hlavní část dotazníku obsahovala dvanáct 

specifických otázek, zaměřených na kvalitativní hodnocení konkrétních veřejných prostranství, 

zkoumaných a fotograficky zdokumentovaných v rámci terénního výzkumu. Jejich reprezentativní 

výběr proběhl v rámci přípravy dotazníku tak, aby zahrnoval vyvážený poměr českých a 

zahraničních příkladů městských tříd, rezidenčních ulic a křižovatek s tramvajovou, automobilovou 

a cyklistickou dopravou. Měření intenzity postoje respondenta k pěti uvedeným charakteristikám 

proběhlo na pětistupňové škále, kvantifikující sémantický diferenciál. Z důvodu snížení rizika 

stereotypizace odpovědí byly otázky rozděleny na dva bloky po šesti a proloženy čtyřmi obecnými 

otázkami. První otázka zjišťovala velikost sídla, ve kterém se respondent nejčastěji pohybuje. 

Navazující tři otázky byly zaměřeny na užívaný druh přepravy po městě a vnímání množství 

dopravního značení a venkovní reklamy. Tyto otázky byly hodnoceny pomocí pětistupňové 

Likertovy škály, reprezentující míru souhlasu s uvedeným výrokem. Závěrečná část dotazníku 

obsahovala dvě demografické otázky na pohlaví a věk respondenta.    

Analýza a vyhodnocení dat 

Odpovědi respondentů byly segmentovány podle předem zvolených kritérií demografických 

(věk, pohlaví), geografických (velikost sídla) a behaviorálních (míra užívání dopravního 

prostředku). Předmětem zkoumání byly odlišnosti a závislosti odpovědí ve vztahu k hodnocení 

míry důležitosti vybraných kvalit veřejných prostranství a míry závažnosti forem degradace 

veřejných prostranství. Kvalitativní hodnocení fotografií vybraných veřejných prostranství ze 

strany respondentů bylo srovnáno s vlastním hodnocením autora práce, podpořeným osobní 

zkušeností, získanou v rámci terénního výzkumu. Cílem bylo zjistit míru odlišnosti oproti 

hodnocení respondenty.  

4.3.4 Moderované rozhovory 

Cílem moderovaného rozhovoru s aktéry, vstupujícími do procesu tvorby a správy veřejných 

prostranství se zřetelem na dopravní a technické prvky jejich vybavenosti, bylo zjistit míru vnímání 
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závažnosti zkoumaného jevu z hlediska odbornosti a profesního zaměření respondentů. Cílem 

rovněž bylo shromáždit jejich praktické zkušenosti a názory na stávající právní a technické 

předpisy pro vlastní nástin možností jejich úprav v rámci formulace celkového závěru.   

Vzorek respondentů 

Vzorek respondentů byl zvolen tak, aby ve vztahu k řešenému problému zahrnul úředníky 

veřejné správy (vykonávající místní samosprávu a státní správu v přenesené působnosti), zástupce 

odborných institucí, správce infrastruktury, architekty a projektanty. Vzorek respondentů byl 

stanoven záměrným výběrem podle potřeby výzkumu a na základě úsudku zpracovatele disertační 

práce, podloženého pracovními zkušenostmi a osobními kontakty. 

Technika sběru dat  

Sběr dat spočíval v kladení otázek tazatelem a získávání odpovědí respondenta během 

individuálního hloubkového rozhovoru. Dotazování probíhalo formou polostrukturovaného 

rozhovoru podle předem připraveného schématu a souboru otázek, které mohly být v rámci 

rozhovoru tazatelem doplňovány nebo modifikovány v závislosti na odpovědích respondenta. 

Tazatel měl aktivní roli a průběh rozhovoru moderoval. Pro podnícení hlubšího zamyšlení 

respondenta byla ze strany tazatele využita technika opakování, parafráze a vlastní interpretace. 

Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí zhruba 45 až 60 minut. Rozhovory byly zaznamenány 

formou digitálních nahrávek hlasu prostřednictvím mobilní aplikace VoxRec.29 Všichni respondenti 

byly před započetím rozhovoru seznámeni s cílem výzkumu, možností zachování anonymity a 

způsobem využití získaných dat. Svůj souhlas s uskutečněním a nahráváním rozhovoru potvrdili 

podpisem informovaného souhlasu (viz. příloha 10.3.1).   

Schéma rozhovoru 

Schéma rozhovoru, obsahující okruhy a pořadí jednotlivých otázek, bylo stanoveno 

individuálně před každým rozhovorem. Nejprve byly kladeny kontextové otázky ohledně 

subjektivního vnímání kvality veřejných prostranství a forem jejich degradace. Tyto otázky byly 

pro všechny respondenty stejné. V hlavní části rozhovoru byly kladeny otázky na pracovní 

zkušenosti a názory respondenta, individuálně stanovené ve vztahu k jeho odbornosti a 

profesnímu zaměření. Otázky byly formulovány na podkladu obsahové analýzy souvisejících 

 

29 Mobilní aplikace dostupná online na https://www.voxrec.net/. 
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právních a technických předpisů a poznatků získaných během terénních šetření ve vztahu 

k probíranému tématu. V průběhu rozhovoru byly rovněž kladeny doplňující otázky pro upřesnění 

a rozvinutí předcházejících odpovědí. Otázky byly formulovány jako otevřené a jejich celkový 

počet se pohyboval v rozmezí deset až patnáct. Schéma rozhovoru, doplňující otázky a poznámky 

tazatele k průběhu a kontextu rozhovoru byly zaznamenány do předem připraveného 

záznamového archu (viz. příloha 10.3.2).  

Analýza a vyhodnocení dat 

Pořízené nahrávky byly automaticky převedeny do podoby doslovného přepisu transkripce 

přímo mobilní aplikací VoxRec. Vzhledem k velké chybovosti takto získaného textového souboru 

byly přepisy následně stylisticky upraveny do podoby redigované transkripce. Získaná data 

z nahrávek a simultánně zaznamenaných poznámek byla analyzovaná z hlediska jejich obsahu, 

rozdělena do tematických okruhů a v některých případech fakticky ověřena. Následně byla 

vyhodnocena formou interpretace pro stanovení dílčích závěrů této části výzkumu a formulaci 

celkového závěru práce. 

 Upravené přepisy rozhovorů jsou uvedeny v přílohách 10.3.1. až 10.3.12. Úplné přepisy a 

pořízené hlasové nahrávky jsou uloženy v archivu autora práce.  
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5 Teoretická část 

5.1 Právní rámec 
Tato kapitola je věnována stručnému nástinu právního rámce, do kterého problematika 

tvorby a správy veřejných prostranství zapadá. V první části jsou popsány základy českého 

právního řádu, způsob tvorby a schvalování zákonných a podzákonných právních předpisů, jejich 

hierarchie, právní síla a závaznost. V druhé části je popsáno fungování veřejné správy na základě 

definice veřejného zájmu a rozdělení výkonu veřejné správy mezi státní správu a samosprávu. 

Dále je popsán obecný postup správního řízení a základní typy vydávaných správních aktů. Třetí 

část je věnována obecnému pojmu „veřejné prostranství“ a jeho definici z hlediska obecní 

samosprávy a územního plánování. Čtvrtá část se zabývá systémem technické normalizace na 

národní úrovni, tvorbou českých technických norem a mírou jejich závaznosti.  

5.1.1 Právní předpisy  

Obecně závazná pravidla chování a vztahu mezi státem a právními subjekty, fyzickými nebo 

právnickými osobami, jsou daná právními normami. Jejich písemným vyjádřením je právní 

předpis, jakožto normativní právní akt, vydaný orgánem veřejné moci. Podle své právní síly se 

předpisy dělí na primární (originální) a sekundární (odvozené). Součástí českého právního řádu 

jsou také vyhlášené mezinárodní smlouvy, ratifikované se souhlasem Parlamentu České republiky, 

kterými je Česká republika vázána. Ustanovení mezinárodních smluv nemají vyšší právní sílu než 

české zákony, ale mají aplikační přednost v případech, kdy stanoví něco jiného než zákon.30 

Součástí českého právního řádu jsou také nálezy Ústavního soudu České republiky, který může 

zákony a jiné právní předpisy nebo některá jejich ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem nebo zákonem, zrušit. Ústavní soud dále rozhoduje ústavní stížnosti orgánů územní 

samosprávy proti nezákonnému zásahu státu a proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu 

orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.31 

Právní předpisy legislativy 

 Primární předpisy představují v českém právním řádu zákony vydávané Parlamentem České 

republiky. Nejvyšší právní sílu mají ústavní zákony, kterými se doplňuje nebo mění Ústava České 

 

30 Čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů   
31 Čl. 87 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 
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republiky a Listina základních práv a svobod, která sice není formálně ústavním zákonem, ale 

z hlediska právní síly je s ústavními zákony srovnatelná. 32 Nižší právní sílu mají běžné zákony a 

zákonná opatření Senátu, která může ve stavu legislativní nouze vydat Senát v případě rozpuštění 

Poslanecké sněmovny. 

Právní předpisy exekutivy 

Sekundární předpisy (podzákonné, prováděcí) představují nařízení vlády a vyhlášky 

ústředních orgánů státní správy, které jsou vydávány k upřesnění právní normy, obsažené 

v zákoně, na základě a v rozsahu konkrétního zákonného zmocnění. Mají tedy nižší právní sílu než 

zákony a nemohou samy o sobě ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, není-li to 

výslovně stanoveno v zákonném zmocnění. Nařízení vlády jsou vydávána k provedení zákona a 

v mezích tohoto zákona Vládou České republiky, která je k tomuto účelu zmocněna přímo 

Ústavou.33 Vyhlášky správních úřadů jsou vydávány na základě a mezích zákona ústředními orgány 

státní správy, tj. ministerstvy nebo ústředními správními úřady, pokud jsou k tomu zákonem 

výslovně zmocněny. 

Právní předpisy samospráv 

Právní předpisy samosprávy jsou vydávány v samostatné nebo přenesené působnosti, na 

základě zákona a v jeho mezích, orgány územní samosprávy (obcemi a kraji), jsou-li k tomu 

zákonem zmocněny. Jedná se o nařízení a obecně závazné vyhlášky, které patří do kategorie 

podzákonných předpisů. Právní předpisy samosprávy jsou výsledkem normotvorné pravomoci, ke 

které jsou orgány územní samosprávy (zastupitelstva) zmocněny v mezích své působnosti 

Ústavou, ale mohou být vydávány pouze v případech, které stanoví zákon.34 Výjimku tvoří městské 

obvody a městské části, vymezené v rámci statutárních měst, které nemohou ve své samostatné 

působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení.35    

Nařízení obce vydává v rámci výkonu přenesené působnosti rada obce a v případě malých 

obcí, kde se rada obce nezřizuje, zastupitelstvo obce. Obecně závaznou vyhlášku obce vydává 

v mezích její samostatné působnosti zastupitelstvo obce. Územní působnost místních předpisů je 

omezena pouze na území obce, která tyto předpisy vydala. Výjimku tvoří některá nařízení, která se 

 

32 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí 
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
33 ČL. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
34 Čl. 104, odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 
35 § 134 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 



Teoretická část 

33 

 

na základě zákonného zmocnění mohou vztahovat na území více obcí, nacházejících se ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností, která předpis vydala. Obecně závazné vyhlášky a 

nařízení obce zavazují všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce, ale nesmí 

jim ukládat povinnosti, nejsou-li k tomu zákonem zmocněny. Nařízení kraje vydává v rámci výkonu 

přenesené působnosti rada kraje.36 Obecně závaznou vyhlášku kraje vydává v mezích jeho 

samostatné působnosti zastupitelstvo kraje. Obecně závaznou vyhláškou kraje lze ukládat 

povinnosti fyzickým a právnickým osobám jen stanoví-li tak zákon.37   

5.1.2 Veřejná správa  

Veřejná správa je správní činnost, související se zajištěním veřejných služeb a řízení 

veřejných záležitostí ve veřejném zájmu na místní i celostátní úrovni. Legislativou nedefinovaný 

neurčitý pojem „veřejný zájem“, ztotožněný se zájmem státu na jeho území, vychází z tradic 

římského práva. Současná definice veřejného zájmu jako zájmu celospolečenského (obecného) 

vychází z pojetí veřejného zájmu jako opaku zájmu soukromého nebo jen jednotlivých skupin. 

Veřejným zájmem je například ochrana zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrana majetku, životního 

prostředí a kulturního dědictví nebo budování, udržování a provozování veřejné infrastruktury. 

Veřejný zájem se často dostává do konfliktu se soukromým zájem, zájmem jednotlivých skupin 

nebo jiným veřejným zájmem. Do jisté míry slouží jako protiváha k subjektivním právům, která 

jsou zakotvena a garantována Listinou základních práv a svobod.38 Veřejná správa je v České 

republice rozdělena na státní správu (politickou a odbornou) a samosprávu, kterou lze rozdělit na 

územní (územní samosprávné celky), zájmovou (např. vysoké školy) a věcnou (např. svazek obcí). 

Státní správa 

Výkon státní správy je realizován ústředními orgány státní správy s celostátní působností 

(ministerstva a ústřední správní úřady), územními orgány státní správy s místní působností (např. 

katastrální úřad) a ostatními správními orgány a subjekty na základě zákonného zmocnění. 

Územní samospráva 

Výkon územní samosprávy je realizován prostřednictvím obcí a krajů, které představují 

základní a vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě a 

 

36 § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
37 § 6 zákona č. 129/2000 Sb. 
38 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 
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dále rozvedeno v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákonu č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení). Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, 

hospodařícími s vlastním majetkem, které jsou založeny na základě zákona k plnění úkolů ve 

veřejné správě. Výjimku tvoří městské obvody a městské části, vymezené v rámci statutu 

statutárních měst, které nejsou samostatnými subjekty, ale orgány obce (města). Výjimkou z 

výjimky je Praha, kde městské části jsou samostatnými subjekty s vlastním IČ a s právem 

hospodaření s převedeným majetkem. Územní samosprávné celky vykonávají na svém území 

veřejnou správu v rozsahu stanoveném zákonem v tzv. samostatné působnosti. Výkon státní 

správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.39 V takovém případě obce a 

kraje vykonávají státní správu na svém území v tzv. přenesené působnosti. Stát může zasahovat 

do činnosti územních samosprávních celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem 

stanoveným zákonem.40  

5.1.3 Správní řízení 

Veřejná správa je vykonávána prostřednictvím správních orgánů, kterými jsou orgány 

výkonné moci (ministerstva a ústřední orgány státní správy), orgány územních samosprávných 

celků a jiné orgány, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné 

správy. Správní orgány dbají na to, aby přijatá řešení byla v souladu s veřejným zájmem, 

odpovídala okolnostem daného případu a aby při rozhodování podobných případů nevznikaly 

nedůvodné rozdíly. Základní normou pro vedení správního řízení je zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, a použije se tehdy, není-li jiným zákonem stanoven zvláštní postup. Územní a stavební řízení 

podrobněji upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“). Správní řád se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na 

vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. 

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí. Může být 

zahájeno z moci úřední nebo na žádost a vede jej věcně a místně příslušný správní orgán 

prostřednictvím úřední osoby. Účastníky řízení jsou kromě žadatele další dotčené osoby, o jejichž 

právech a povinnostech se rozhoduje anebo jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím 

dotčeny. Účastníky řízení jsou také osoby a subjekty, o kterých to stanoví zvláštní zákon, např. 

zapsané spolky v případě řízení dotýkajících se ochrany přírody a krajiny.41 

 

39 Čl. 105 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů   
40 Čl. 101 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 
41 § 27 a § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
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Správní akty 

Základními typy správních aktů, vydávaných správními orgány, jsou rozhodnutí, usnesení, 

závazná stanoviska a opatření obecné povahy.  

Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má 

anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. Proti 

rozhodnutí se účastník správního řízení může odvolat k nejblíže nadřízenému správnímu orgánu. 

Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek.42 

Usnesením rozhoduje správní orgán bez předchozího správního řízení, ale pouze v zákonem 

stanovených případech. Proti usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. 

Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.43 

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část 

rozhodnutí. Zrušení nebo změna závazného stanoviska na základě odvolání proti rozhodnutí 

k nadřízenému správnímu orgánu je důvodem pro obnovu správního řízení.44 

Opatření obecné povahy, nacházející se na pomezí mezi právním předpisem a rozhodnutím, 

je vydáváno správním orgánem v případech stanovených zvláštním zákonem. Konkrétně vymezuje 

svůj předmět a je určeno obecně vymezenému okruhu účastníků (např. územní plán nebo 

dopravní značení). K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 

zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit své připomínky, které je správní orgán 

povinen vypořádat. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.45  

5.2 Veřejná prostranství 
Stávající právní rámec veřejných prostranství stanovuje primárně způsob jejich vymezení v 

územně-plánovací dokumentaci a pravidla regulace jejich využívání z pozice územní samosprávy. 

Samotný pojem veřejné prostranství je používán přibližně ve 140 českých právních předpisech.46   

Poprvé se vyskytl v roce 1990 v zákonu o obcích: „Právnické osobě a podnikateli, kteří znečistí 

 

42 § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
43 § 76 zákona č. 500/2004 Sb. 
44 § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
45 § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
46 Nález Ústavního soudu č. 211/2005 Sb. ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích      
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veřejné prostranství, naruší životní prostředí obce nebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může 

obecní rada uložit pokutu do 100 000 Kčs.“ 47 První přímá definice veřejného prostranství ve formě 

otevřeného výčtu byla uvedena téhož roku v zákonu o místních poplatcích: „Veřejným 

prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, 

parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.“ 48 Novelizačním 

zákonem č. 229/2003 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2004 definice veřejného prostranství ze 

zákona o místních poplatcích vypuštěna a nahrazena odkazem na definici v § 34 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ Na tuto definici, představující výčet 

základních typů veřejných prostranství za účelem zajištění možnosti místních samospráv regulovat 

aktivity na nich probíhající, navazují ve svých ustanoveních ostatní zákony, včetně zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Stejnou definici veřejných prostranství 

přejímá v § 14b zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, který upravuje postavení Prahy 

jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí. 

Základním kritériem veřejných prostranství v zastavěném či zastavitelném území, jak plyne 

z jejich právního zakotvení, je veřejná přístupnost, která je definována jako přístupnost pro 

všechny bez omezení, bez ohledu na formu vlastnictví a vylučuje omezený režim užívání vyjma 

režimu časového. Nevztahuje se pouze na zastavěné území, ale také na nezastavěné a 

nezastavitelné území v rámci obce nebo přilehlého krajinného prostoru. Zde je veřejná 

přístupnost právně zakotvena na základě jiného ustanovení a to právním institutem tzv. veřejné 

přístupnosti krajiny v § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: „Každý má právo 

na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, 

pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu 

osobnosti či sousedských práv.“ Podobně je veřejná přístupnost lesů zakotvena v l§ 19 zákona č. 

289/1995 Sb., lesního zákona: „Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam 

pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, 

nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho 

zaměstnanců.“  

Stavební zákon používá termín veřejná prostranství jako podmnožinu veřejné 

infrastruktury, kterou se rozumí pozemky, stavby a zařízení, zřizované nebo používané ve 

 

47 § 48 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zrušen k 12.11.2000 (nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb.) 
48 § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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veřejném zájmu a to: dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení a 

veřejná prostranství.49 Smyslem použití tohoto termínu je zejména zajištění předkupního práva 

obce k pozemkům, které jsou takto vymezeny v územních a regulačních plánech.  

Výstižnější definice veřejného prostranství je dnes obsažena v Manuálu tvorby veřejných 

prostranství hl. m. Prahy, metodickém pokynu, který je v obecné rovině závazný pro odbory 

pražského magistrátu, organizace zřízené nebo založené hl. m. Prahou a subjekty, které čerpají 

z městského rozpočtu. „Pojem veřejné prostranství je v tomto dokumentu používán pro fyzickou 

část prostředí, kterou je veřejně přístupné prostranství. Je jím především plocha, neboli „podlaha“ 

exteriéru města, jejíž nedílnou součástí jsou ale také veškeré prvky vybavení veřejných 

prostranství. Veřejné prostranství je podmnožinou veřejného prostoru.“ 50 

5.2.1 Územní plánování 

Koncepce veřejné infrastruktury, zahrnující veřejná prostranství, je povinnou součástí 

textové i grafické části územního plánu.51 Přestože stavební zákon povinnost pořídit územní plán 

obcím vysloveně neukládá, plyne z jeho absence řada omezení pro jejich rozvoj. Jedná se 

především o skutečnost, že vymezit nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území obce lze jen 

územním plánem a nelze stavět na tzv. nezastavitelných pozemcích v intravilánu obce. Ve 

výkresech veřejné infrastruktury je kladen důraz na dopravní a technickou infrastrukturu a 

občanské vybavení. Veřejná prostranství jsou ze své podstaty překryvnou plochou. Ve výkresech 

funkčního využití ploch jsou součástí nadřazené funkční plochy nebo splývají s plochami dopravní 

sítě a zeleně. V některých případech je definována samostatná funkční plocha pro urbanisticky 

nejvýznamnější prostranství. Podrobnější zobrazení struktury veřejných prostranství umožňuje 

regulační plán nebo územní studie, která však oproti regulačnímu plánu není závazným 

podkladem pro územní rozhodování. 

Vymezením a zobrazením funkčních ploch podle významu a stávajícího nebo požadovaného 

využití v územně plánovací dokumentaci se zabývá prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Funkční plochy se vymezují ke 

stanovení územních podmínek pro jejich další členění na pozemky a pro stanovení veřejných 

 

49 § 2 odst. 1 písm. m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
50 MELKOVÁ, Pavla aj. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, 2014. s. 16. 
51 § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti.  
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zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot.52 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro jejich přiměřené umístění, rozsah a dostupnost a k zajištění podmínek pro jejich 

užívání v souladu s jejich významem a účelem. Zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 

občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary 

zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné, se vymezuje 

s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 

1000 m2, do které se nezapočítávají pozemní komunikace.53 

Na základě vymezení ploch veřejných prostranství je možné pro důležité pozemky stanovit 

předkupní podmínky nebo podmínit vydání regulačního plánu na žádost, který v daném území 

nahrazuje územní rozhodnutí, uzavřením plánovací smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování 

nové, nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury. Dalším nástrojem je dohoda o parcelaci, 

jejíž součástí může být závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části 

pozemků pro realizaci veřejné infrastruktury.54 

5.2.2 Majetkoprávní vztahy 

Veřejná prostranství jsou zvykově definována skrze tradiční právní pojem veřejné 

přístupnosti a veřejného (obecného) užívání, které omezuje vlastnická práva soukromých 

vlastníků ve prospěch společnosti. Z právního hlediska jsou veřejná prostranství definována jako 

taková prostranství, která slouží obecnímu užívání, ať už je jejich vlastníkem kdokoliv.55 

Většinovým vlastníkem veřejných prostranství je zpravidla obec, která skrze obecně závazné 

vyhlášky reguluje jejich obecní a zvláštní užívání. V případech, kdy je pozemek ve vlastnictví 

soukromé osoby využíván jako veřejné prostranství, tedy je všem přístupný bez omezení, by měla 

obec s vlastníkem uzavřít nájemní smlouvu. Výkladové spory ohledně přesného rozsahu termínu 

vyvolává samotné slovo „prostranství“ a výčet jeho příkladů, který zahrnuje pouze otevřená 

venkovní prostranství a nikoliv například veřejně přístupné interiéry budov, podzemní prostory 

atd. Není zároveň jasné, jak se postavit k poloveřejným prostranstvím (předzahrádky, vnitrobloky, 

 

52 § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů  
53 § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
54 Příloha č. 12, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci, a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  
55 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
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pasáže), která nesplňují kritérium veřejné přístupnosti, ale přesto jako veřejná prostranství slouží. 

Spory vznikají především ohledně toho, která místa podléhají místnímu poplatku za zvláštní 

užívání. V některých případech se totiž může stát, že poplatek musí platit i vlastník, jehož pozemek 

je obecně závaznou vyhláškou vymezen jako veřejné prostranství.56  

5.2.3 Správa a údržba 

Správu veřejných prostranství a prvků jejich vybavenosti vykonává místní samospráva, jejíž 

organizace vychází z obecního zřízení obnoveného v České republice po roce 1989.57 Jednotlivé 

obce mají statut právnické osoby, vlastní majetek a mají pravomoc spravovat své záležitosti 

v samostatné nebo přenesené působnosti. Možnostmi místní samosprávy upravovat aktivity 

konané na veřejných prostranstvích se zabývá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který jim 

umožňuje formou obecně závazné vyhlášky ukládat povinnosti a zakázat činnosti, které by mohly 

narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a 

majetku. Dále obcím umožňuje rozhodovat o názvech veřejných prostranství a ukládat povinnosti 

k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství. Po schválení Ministerstvem vnitra je obecně 

závazná vyhláška platná na celém území obce.58 

Další nástroj místní samosprávy pro regulaci aktivit na veřejných prostranstvích obsahuje 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje obcím zavést a vybírat místní 

poplatky za zvláštní užívání veřejných prostranství a místní poplatky ze vstupného jako jeden 

z rozpočtových příjmů obce. Obecné užívání veřejných prostranství, např. chodci a vozidly, je na 

základě tradičního zvykového práva bezplatné. Zvláštním užíváním veřejných prostranství se 

rozumí: „provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 

lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a 

užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových 

a televizních děl.“ 59 

 

56 Tyto spory řešila skupina poslanců PSP ČR, která podala návrh na zrušení definice veřejného prostranství v § 4 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s odůvodněním, že jde o nepřiměřený 
zásah do vlastnického práva, garantovaného ústavním pořádkem. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 22. 3. 2005 Pl. ÚS 
21/02 návrh zamítnul.    
57 Zákon č. 367/1990 sb., o obcích (obecní zřízení), zrušen k 12. 11. 2000 (nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb.).   
58 § 10 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
59 § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
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Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, stanovený týdenní, měsíční nebo roční 

paušální částkou, platí fyzické i právnické osoby. Sazba poplatku činí 10 Kč za každý i započatý m2 

užívaného prostranství za každý i započatý den. Za užívání prostranství k umístění prodejních nebo 

reklamních zařízení mohla obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Poplatek je možné odpustit 

akcím, které jsou pořádány na veřejném prostranství a jejich výtěžek je určen na charitativní a 

veřejně prospěšné účely.60 Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické osoby, které akci 

pořádají. Sazba poplatku činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného nebo paušální částka, 

kterou obec stanoví po dohodě s poplatníkem. Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na 

charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek ze vstupného neplatí.61         

Důvodem zpoplatnění zvláštního užívání veřejných prostranství je omezení obecného 

užívání veřejností ve prospěch určitého subjektu. Poplatek tak plní kromě funkce rozpočtové také 

funkci regulační. Zpoplatnění se týká jen těch veřejných prostranství, která jsou obcí za veřejná 

prostranství považována a jsou v obecně závazné vyhlášce takto vymezena. Kromě toho musí být 

svým charakterem určena veřejnému užívání a musí splňovat kritérium veřejné přístupnosti pro 

každého bez omezení. 

Údržbu a obnovu veřejných prostranství a prvků jejich vybavenosti vykonává jejich vlastník, 

tedy obec, v případě statutárních měst i městská část, většinou prostřednictvím správcovských 

firem, které jsou soutěženy na základě zákona o veřejných zakázkách.62 U větších měst se 

převážně jedná o akciové společnosti, které město zřizuje a stoprocentně vlastní nebo v nich má 

částečný majetkový podíl. Většinu činnosti těchto společností tvoří závazky veřejné služby, které u 

nich město objednává a finančně dotuje z městského rozpočtu. Dále tyto společnosti nabízejí 

služby také dalším subjektům, veřejným i soukromým. Jedná se například o pronájem reklamních 

nosičů na jimi spravovaných prvcích dopravní a technické infrastruktury. V některých případech 

(např. parky a lesy) jsou správci obecního majetku příspěvkové organizace, neziskové organizace, 

které územní samosprávné celky zřizují a financují ze svého rozpočtu. 

5.3 Technické předpisy 
Technické předpisy jsou právní předpisy, obsahující technické požadavky na výrobky nebo 

upravující povinnosti při uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu a při jejich používání. 

Stejně tak obsahují pravidla pro služby nebo upravují povinnosti při jejich poskytování nebo 

 

60 § 4 zákona č. 565/1990 Sb. 
61 § 6 zákona č. 565/1990 Sb. 
62 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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zřizování. Dále mohou zakázat výrobu, dovoz, prodej nebo používání určitého výrobku nebo 

používání, poskytování či zřizování určité služby. Technické požadavky na výrobek jsou obsaženy v 

technickém dokumentu.63 „České technické normy jsou zvláštním druhem norem, ve kterých jsou 

upraveny velice specifické požadavky - obsahují technický popis parametrů výrobků, konstrukcí, 

materiálů i složitějších celků z těchto částí tvořených. Technické normy obsahují informace o 

obecně uznávaných technických řešeních, základní zákonné požadavky bezpečnosti konstrukční, 

materiálové, protipožární, hygienické či ochrany zdraví a životního prostřední. Technické normy 

pokrývají téměř všechny oblasti lidské činnosti.“ 64 

5.3.1 Technické normy 

Technická normalizace na národní úrovni se začala rozvíjet krátce po vzniku Československé 

republiky. V roce 1922 byla založena celostátní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN, která 

měla statut všeobecně prospěšné neziskové organizace a tvořily ji výrobní podniky, profesní svazy 

i komerční organizace. Návrhy technických norem zpracovávali odborníci z průmyslových podniků, 

výzkumných ústavů a vysokých škol. Československé normy byly dobrovolné, přesto měly 

nepochybnou autoritu díky vysoké úrovni technických řešení a jejich zpracování. V roce 1951 byla 

technická normalizace převzata státem prostřednictvím nově založeného Ústavu pro normalizaci. 

Dobrovolné normy se tak změnily ve státní, které byly ze zákona závazné. Jejich primární úlohou 

bylo regulovat jakost výrobků znárodněného průmyslu a nahrazovat právní předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce. Nová úprava normalizace v podmínkách obnoveného tržního hospodářství byla 

stanovena zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 

632/1992 Sb. Zásadní změnou byla obnova dobrovolného charakteru norem s výjimkou těch,  

jejichž závaznost byla stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat 

v příslušné oblasti obecně závazné předpisy. Platnost oborových norem byla ukončena 

k 31. 12. 1993 a závaznost československých státních norem k 31. 12. 1994. Potřeba sblížit českou 

a evropskou legislativu v oblasti technické normalizace, přejímání technických předpisů, postupů 

posuzování shody a akreditace vedla k vydání nového zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který je v platnosti dodnes.65 

 

63 § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákon, ve znění 
pozdějších předpisů 
64 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08 k vymezení povinnosti v právním předpisu odkazem na 
českou technickou normu – návrh na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, bod 48 
65 Historie národní normalizace. agentura-cas.cz [online]. 
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Zájem státu o ochranu oprávněného, případně jiného veřejného, zájmu v oblasti technické 

normalizace zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“). Vlastní činnosti spojené s tvorbou 

a vydáváním technických norem vykonává Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“), 

příspěvková organizace, zřízená za tímto účelem ÚNMZ. Oznámení o připravovaných návrzích 

českých technických norem, jejich vydání, změnách a zrušení musí být včas zveřejněno ve 

Věstníku ÚNMZ. Projednání návrhu musí být zajištěno s každým, kdo o to ve stanovené lhůtě 

požádá nebo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu.66 Vydání české státní normy, 

označené písemným označením ČSN a schválené ÚNMZ pro opakované nebo stálé využití, musí 

být oznámeno ve Věstníku ÚNMZ. 

Soustavu českých technických norem tvoří původní české technické normy ČSN, přejaté 

evropské normy ČSN EN, popř. ČSN EN ISO, a přejaté mezinárodní normy ČSN ISO, ČSN IEC apod. 

Koncem roku 2020 obsahovala celkem 68 741 norem, z toho 35 721 platných, z nichž je 14 529 

původních českých technických norem. Více než polovina užívaných norem je tak přejata 

z evropských a mezinárodních norem.67        

ČSN mohou být rozšiřovány jen se souhlasem ČAS, která za jejich poskytnutí vybírá 

zákonem stanovený poplatek. S platností od 1. ledna 2021 je nově zaveden tzv. sponzorovaný 

přístup k technickým normám, které mají definovány vztah k právním předpisům formou tzv. 

výlučného odkazu. Poplatek za sponzorovaný přístup, tj. online přístup pouze pro čtení, hradí 

ústřední orgány státní správy, které mají příslušný právní předpis v gesci. Pro koncového uživatele 

je přístup k odkazovaných technickým normám bezplatný.68    

České technické normy nejsou obecně závazné, není-li v právním předpisu stanoveno 

jinak.69 Jejich používání je založeno na principu dobrovolnosti. Shoda s požadavky technické 

normy je tak jednou z možností jak zákonem stanovené technické požadavky splnit a prokázat 

jejich splnění. V praxi je tak umožněno používat inovativní technická řešení, která však musí 

zajistit stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněného, případně jiného veřejného, zájmu než 

stanoví příslušná technická norma. Existuje však řada případů, kdy je dodržení požadavků 

 

66 § 6 písm. f zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákon, ve 
znění pozdějších předpisů 
67 KEIM, Lubomír. Od ledna 2021 je zaveden sponzorovaný přístup k technickým normám. Zprávy a informace ČKAIT 
68 § 6 písm. c zákona č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 
69 § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákon, ve 
znění pozdějších předpisů 
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konkrétní technické normy nebo její části vyžadováno zákonem nebo podzákonným právním 

předpisem a technická norma e tak stává v podstatě jeho součástí. Míra závaznosti technické 

normy je dána způsobem, kterým na ní příslušný právní předpis odkazuje.70   

Výlučný odkaz na technickou normu v právním předpise stanovuje shodu s danou normou 

jako jediný způsob splnění příslušného požadavku. Technická norma nebo její odkazovaná část se 

tak stává nedílnou součástí právního předpisu, je v něm explicitně uvedena, čímž vzniká povinnost 

řídit se jejími ustanoveními.  

Indikativní odkaz na technickou normu v právním předpise stanovuje shodu s danou 

normou jako jeden ze způsobů prokázání splnění příslušného požadavku. V takovém případě 

právní předpis odkazuje na normy vztahující se danému předpisu, určené příslušným orgánem 

státní správy a oznámené ve Věstníku ÚNMZ Jedná se o tzv. určené normy, u kterých platí, že 

pokud je splněn požadavek určené normy nebo její části, považuje se za splněný požadavek 

příslušného právního předpisu, který se na určenou normu odkazuje. Obdobný statut jako určené 

normy v České republice mají tzv. harmonizované normy v Evropské unii, které se používají jako 

nástroj k posouzení shody s právními předpisy Evropské unie.  

Všeobecný odkaz na technické normy v právním předpisu zahrnuje normy jako celek, aniž 

by uváděl odkaz na jednu konkrétní. 71  

5.3.2 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) byl zaveden Ministerstvem dopravy 

v roce 1994 s cílem zajištění sjednocené kvality pozemních komunikací, financovaných z veřejných 

rozpočtů. Jedná se o soubor technických podmínek, který je určen především správcům 

pozemních komunikací a organizacím činným při jejich výstavbě, opravách a údržbě. Technické 

podmínky vymezují kvalitativní požadavky na dodávky, služby nebo stavební práce uplatněním 

principu systémových norem. Určují rozsah požadovaných dokladů a minimální úroveň 

technických kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejné zakázky. Principy SJ-PK jsou 

uplatňovány v oblasti projektových, průzkumných a diagnostických prací, laboratorní činnosti, 

zkušebnictví a provádění silničních a stavebních prací. 

Aktualizaci a správu SJ-PK zajišťuje Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy ve 

spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zásady jeho uplatňování obsahuje Metodický pokyn 

 

70 KEIM, Lubomír. Od ledna 2021 je zaveden sponzorovaný přístup k technickým normám. Zprávy a informace ČKAIT 
71 Tamtéž. 
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(MD), jehož součástí je ucelená řada smluvních předpisů, přehled akceptovaných certifikačních 

orgánů a přehled schválených materiálů a výrobků. Soubor předpisů zahrnuje Technické 

kvalitativní podmínky staveb (TKP), Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-

D), Technické podmínky (TP), Technické podmínky výrobce (TPV) a Vzorové listy staveb pozemních 

komunikací (VL).72 

5.4 Prvky dopravní infrastruktury 

5.4.1 Pozemní komunikace 

Základním předpisem ovlivňujícím podobu a uspořádání veřejných prostranství uličního 

typu je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), který upravuje kategorie 

pozemních komunikací, práva a povinnosti vlastníků a uživatelů pozemních komunikací a 

související výkon státní správy prostřednictvím silničních správních úřadů. Pozemní komunikace se 

podle tohoto zákona dělí na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. Dálnice a silnice I. třídy 

jsou určeny dálkové přepravě, jejich vlastníkem je stát a jsou spravovány Ředitelstvím silnic a 

dálnic, příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem dopravy. Vlastníkem a správcem silnic II. 

a III. třídy jsou kraje, na jejichž území se nacházejí. Místní komunikace slouží převážně místní 

dopravě na území obce a jejich vlastníkem jsou příslušné obce. Dále se podle dopravního významu 

a stavebně technického vybavení člení na místní komunikace I. až IV. třídy (rychlostní, sběrné, 

obslužné a zklidněné). Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 

vlastníka těchto nemovitostí nebo jejich připojení na ostatní pozemní komunikace. Jejich 

vlastníkem jsou fyzické nebo právnické osoby. Zvláštní kategorii představují průjezdní úseky dálnic 

a silnic skrze zastavěné nebo zastavitelné území obce.73 

Součástí pozemních komunikací jsou mimo jiné svislé dopravní značky, zábradlí, směrové 

sloupky, dopravní knoflíky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky a zpomalovací prahy. 

Příslušenstvím pozemních komunikací je mimo jiné veřejné osvětlení, světelné signalizační 

zařízení, zařízení sloužící k řízení provozu a silniční vegetace.74 

Pro stavbu a úpravy pozemních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, je 

speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad, který postupuje podle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pokud silniční zákon nestanoví jinak. Jedná 

 

72 Volně dostupné online na http://www.pjpk.cz/predpisy/. 
73 § 1 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
74 § 12 ve spojení s § 13 zákona č. 13/1997 Sb. 



Teoretická část 

45 

 

se například o situace, kdy je posuzován vliv stavby na životní prostřední podle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Svá stanoviska z hlediska zajištění bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích uplatňují ve správním řízení Policie ČR a 

Ministerstvo dopravy (pokud jde o stavbu dálnice).75 Vlastník nemovitosti sousedící s místní 

komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou 

úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného 

osvětlení, dopravních značek a dopravního zařízení, světelného signalizačního zařízení, zařízení 

pro provozní informace a tabulek s označením místních názvů. Rozhodnutí o zřízení věcného 

břemene a výši úhrady vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích.76 

Obecné užívání místních komunikací je za podmínek stanovených silničním zákonem 

bezplatné. Zvláštní užívání komunikace povoluje příslušný silniční správní úřad s předchozím 

souhlasem vlastníka komunikace a Policie ČR, pokud může ovlivnit bezpečnost a plynulost 

provozu. Zvláštním užíváním komunikace se rozumí například umístění reklamního zařízení, 

inženýrských sítí, zařízení staveniště a provádění stavebních prací, zřízení a provoz prodejních 

stánků a pojízdného prodeje, zřízení vyhrazeného parkovacího stání nebo audiovizuální tvorba.77 

K ochraně dálnic, silnic a místních komunikací I. nebo II. třídy mimo souvisle zastavěné 

území obcí slouží silniční ochranná pásma. V případě místní komunikace I. třídy jde o prostor do 

50 m od osy vozovky a v případě místní komunikace II. třídy do 15 m od osy vozovky. Za souvisle 

zastavěné území obce se pro účely silničního zákona považuje území, na kterém je postaveno pět 

a více budov odlišných vlastníků, které jsou od sebe vzdálené méně než 75 m. V silničních 

ochranných pásmech mohou být prováděny terénní úpravy a umisťovány stavby, vyžadující podle 

stavebního zákona povolení, souhlas nebo ohlášení, pouze na základě povolení (závazného 

stanoviska) vydaného silničním správním úřadem. Stejně tak podléhá povolení silničního 

správního úřadu umístění a provozování reklamního zařízení v ochranném pásmu komunikace. 

Povolení naopak nevyžadují například čekárny liniové dopravy nebo zařízení tramvajových a 

trolejbusových tratí. V silničním ochranném pásmu místní komunikace I. a II. třídy se na vnitřní 

straně oblouku o poloměru menším 500 m a v rozhledových trojúhelnících křižovatek (u hlavní 

 

75 § 16 zákona č. 13/1997 Sb. 
76 § 35 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. 
77 § 25 zákona č. 13/1997 Sb. 
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silnice 100 m, u vedlejší silnice 55 m) nesmí zřizovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo 

vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem narušovaly potřebný rozhled.78 

Vybrané technické předpisy   

 ČSN 73 6100 1-3 - Názvosloví pozemních komunikací (10.2008) 

 ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11.2007) 

 ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (1.2006) 

 ČSN 73 6425 1-2 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky (5.2007) 

Úprava silničního provozu 

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. 

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovují příslušné správní 

orgány, v případě místních komunikací odbor dopravy pověřené obce, který vykonává agendu 

silničního správního úřadu v přenesené působnosti. Dotčeným orgánem v rámci správního řízení 

je Policie ČR, služba dopravní policie, která uplatňuje stanovisko z hlediska zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. Dotčeným orgánem může být také Drážní úřad a to v případě, že je po 

komunikaci vedena tramvajová nebo trolejbusová dráha. Místní úprava silničního provozu je 

nadřazena obecné úpravě a je provedena dopravními značkami, světelnými a akustickými signály,  

dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Přechodná úprava provozu je 

nadřazena místní úpravě.79 

Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu vykonává Policie ČR skrze službu 

dopravní policie. Ta zároveň plní úkoly na dopravně inženýrském úseku, spočívající ve vyjadřování 

se k dopravní infrastruktuře z hlediska dodržování zákonných norem. Některá oprávnění má podle 

zákona č. 361/2000 Sb. také obecní a městská policie, do jejíž kompetence spadá například řešení 

porušení místní a přechodné úpravy provozu, nedovolené zastavení a stání nebo porušení 

pravidel pro chůzi a jízdu na kole.80  

5.4.2 Dopravní značení 

Obecné zásady dopravního značení jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy 

č. 294/2015 Sb., kterou se podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

 

78 § 30 a násl. zákona č. 13/1997 Sb.  
79 § 61 ve spojení s § 77 a 124 zákona č. 361/2000 Sb. 
80 § 124 odst. 11 a násl. zákona č. 361/2000 Sb. 
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komunikacích, provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vycházejí přitom 

z ratifikovaných mezinárodních dohod, především vídeňské Úmluvy o silničních značkách a 

signálech (1968). Význam, užití, vyobrazení a tvary dopravních značek a jejich symbolů jsou 

uvedeny v přílohách vyhlášky č. 294/2015 Sb. Podrobnosti umístění a provedení dopravního 

značení upravují technické předpisy, které vydává Ministerstvo dopravy. Jedná se o technické 

podmínky (TP) a vzorové listy staveb pozemních komunikací (VL). Požadavky na technické 

provedení a vizuální vlastnosti dopravních značek jsou uvedeny v přejatých evropských normách 

ČSN EN a částečně ještě v původních českých technických normách ČSN. Ty rovněž upravují 

obecné zásady projektování pozemních komunikací. Při provádění dopravního značení je nutné 

zohlednit požadavky vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje svislé a vodorovné dopravní značky, světelné, 

případně i doprovodné akustické signály a výstražná světla a dopravní zařízení. Svislé dopravní 

značky jsou rozděleny podle významu na výstražné, upravující přednost, zákazové, příkazové, 

informativní (zónové, provozní, směrové a jiné) a dodatkové tabulky, upřesňující význam značky, 

ke které se vztahují. Mohou být stálé, přenosné nebo proměnné, které jsou zobrazované na 

panelu a užívají se zejména v systému operativního řízení a organizace provozu. Informativní 

zónové značky označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel 

provozu na pozemních komunikacích. Vodorovné dopravní značky se používají samostatně nebo 

ve spojení se svislými značkami nebo dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo 

zpřesňují. Mohou být stálé nebo přechodné a jsou podřazeny svislým značkám. Světleným 

signalizačním zařízením (SSZ) se řídí provoz na pozemních komunikacích nebo je upozorňováno na 

nutnost dbát zvýšené opatrnosti. Dopravní značky a světelná signalizační zařízení doplňují 

dopravní zařízení, která usměrňují provoz na pozemních komunikacích a ochraňují všechny jeho 

účastníky.81 

Dopravní značení smí být užíváno jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to 

nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý 

veřejný zájem. Přechodné úpravy smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu. V bezprostřední 

blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umisťovat cokoliv, co by bylo možné zaměnit 

s dopravním značením nebo co by mohlo snižovat jeho viditelnost, oslňovat účastníky provozu 

nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu.82 

 

81 § 62 ve spojení s § 66 zákona č. 361/2000 Sb.  
82 § 78 odst. 2 a násl. zákona č. 361/2000 Sb. 
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Správu dopravního značení má na starost vlastník (správce) pozemní komunikace. Ten musí 

dbát na to, aby bylo dopravní značení udržováno v náležitém stavu pro plnění jeho funkce, tedy 

aby bylo včas viditelné a správně čitelné. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí 

být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich 

deformaci a posunutí. Správce komunikace musí rovněž dbát na to, aby provoz na pozemních 

komunikacích neohrožovala silniční vegetace, kterou je na návrh Policie ČR nebo silničního 

správního úřadu oprávněn kácet bez předchozího povolení, pokud  ohrožuje bezpečnost užití 

komunikace nebo neúměrně ztěžuje možnost její údržby.83 

Svislé dopravní značky 

Pro všechny dopravní značky jsou vyhláškou stanoveny základní vnější rozměry činné 

plochy, které určují základní velikost štítu značky. Pro vybrané tvary značek se od základní velikosti 

odvozuje velikost zvětšená a zmenšená. Aktualizací vzorových listů VL 6.1 „Svislé dopravní značky“ 

v červenci 2019 byla zmenšená velikost značek zavedena pro všechny tvary značek vyjma 

osmiúhelníku. Standartně se na místních komunikacích v intravilánu a extravilánu obce užívají 

značky základní velikosti. Značky zvětšené velikosti se užívají u místních komunikací I. třídy nebo 

ve zvláště odůvodněných případech. Značky zmenšené velikosti se užívají na dopravně méně 

významných místních komunikacích III. a IV. třídy a účelových komunikacích. 

Dopravní značky jsou tvořeny štítem, na jehož lícní straně je umístěna činná plocha značky a 

na jehož rubové straně jsou umístěny prvky k upevnění na nosnou konstrukci pomocí spojovacího 

materiálu. V činné ploše značky nesmí být žádné otvory. Dopravní značky se uchycují na podpěrné 

sloupky, budovy nebo jiné konstrukce, například stožáry veřejného osvětlení nebo trakčního 

vedení. Na jednom sloupku nebo nosné konstrukci mohou být umístěny nejvýše dvě značky a to 

stejné velikosti symetricky pod sebou. Do tohoto počtu se nezapočítávají dodatkové tabulky, které 

se umisťují vždy pod značkou, jejíž význam zpřesňují. Tato zásada se nevztahuje na směrové a 

informační tabule. Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze značku umístit na 

žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Ke zvýraznění značek je však nutno přistupovat pouze 

v odůvodněných případech. Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo 

konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou. 

Svislé dopravní značky se podle svého významu umisťuji při pravém okraji vozovky nebo 

nad vozovkou. Pro zdůraznění jejich významu mohou být opakovány při levém okraji vozovky. 

 

83 § 15 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 8 odst. 4 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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Značky svým umístěním nesmí nepříznivě ovlivňovat rozhledové poměry směrově i výškově. 

Odlišně od těchto zásad lze umístit pouze informační směrové značky označující názvy ulic. Stálé 

značky ani jejich nosné konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru, 

stanoveného šířkou pozemní komunikace. Mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro 

chodce a to za předpokladu, že v daném místě zůstane volná průchozí šířka 1,5 m. Pouze 

v odůvodněných případech ve stísněných podmínkách lze průchozí prostor bodově zúžit na 0,9 m. 

Nejmenší vodorovná vzdálenost dopravní značky od okraje vozovky je 0,5 m, největší vzdálenost 

je 2,0 m. Ve výjimečných případech je možno v obci u komunikací bez krajnice (s navazujícím 

chodníkem) nejmenší vzdálenost snížit na 0,3 m. Spodní okraj nejníže umístěné značky je nejméně 

1,2 m nad úrovní vozovky, 2,2 m v případě průchozího prostoru a 2,5 m v případě prostoru pro 

cyklisty. Nejvýše může být 2,7 m nad úrovní terénu. V případě značek umístěných nad vozovkou je 

jejich spodní okraj nejméně 5,0 m nad úrovní vozovky. 

Značky se umisťují přibližně kolmo ke směru provozu. Výstražné značky se umisťují před 

označovaným místem v obci 50 až 100 m. Zákazové a příkazové značky se umisťují u místa, odkud 

zákaz/omezení nebo příkaz platí, případně končí. Pokud není možné v konkrétních případech 

značku umístit, je třeba ji doplnit dodatkovou tabulkou s udáním vzdálenosti k označovanému 

místu. Umístění značek upravujících přednost se v konkrétních případech liší. Informativní značky 

se umisťují s přihlédnutím k jejich významu u místa, ke kterému se vztahují. Nejmenší vzdálenost 

mezi značkami v podélném směru je v obci 30 m, na dopravně méně významných komunikacích 

výjimečně 10 m. 

Vybrané technické předpisy   

 ČSN EN 12767 - Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na PK (7.2020) 

 ČSN EN 12899 1-5 - Stálé svislé dopravní značení (10.2008) 

 ČSN EN 12966 1-3 - Svislé dopravní značení - proměnné dopravní značky  (3.2020) 

 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (8.2013) 

 TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (10.2017) 

 TP 165 - Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro dopravní informace (8.2004)  

 VL 6.1 - Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní značky (8.2019) 
 

Vodorovné dopravní značky 

Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a 

parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky. 

Užívají se samostatně nebo ve spojení s jinými svislými značkami a dopravními opatřeními, jejichž 
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význam zdůrazňují nebo zpřesňují. Významově nesmí být vodorovné značky v rozporu se svislými, 

pokud k tomu výjimečně dojde, platí nadřazenost svislých značek. 

Vyznačují se na vozovku nebo jinou zpevněnou část komunikace pomocí hmoty určené 

k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným způsobem. Značení se provádí v retroreflexní podobě, 

výjimku představuje vyznačení způsobu stání vozidel nebo jeho zákazu na místních komunikacích 

II. a III. třídy, značení na místních komunikacích IV. třídy a účelových komunikacích. Základní 

barevné provedení vodorovných značek je bílá (stálé) a žlutá (přechodné). Šířka podélných čar je 

0,125 nebo 0,25 m, délka směrových šipek je 5,0 m. Nejmenší šířka přechodu pro chodce v obci je 

nejméně 3,0 m, doporučená 5,0 m. Vodorovným značením je na vozovce možné vyznačit nápisy, 

symboly svislé dopravní značky nebo piktogramy (např. invalida, jízdní kolo, kočárek).  

Vybrané technické předpisy 

 ČSN EN 1436 - Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení (2.2019) 

 ČSN EN 1463 1-2 - Vodorovné dopravní značení - dopravní knoflíky (2.2019) 

 TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (8.2013) 

 VL 6.2 - Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky (2.2017) 
 

5.4.3 Dopravní zařízení 

Dopravní zařízení doplňují dopravní značky, usměrňují provoz nebo ochraňují jeho 

účastníky. V příloze č. 10 vyhlášky 294/2015 Sb. jsou uvedeny a vyobrazeny dopravní kužely, 

zábrany, vodicí tabule, vodicí a směrové desky, směrové sloupky, příčný práh, dopravní knoflíky a 

žlutočerné pruhy, které označují trvalou překážku na komunikaci. Pro umísťování dopravních 

zařízení platí stejná ustanovení jako v případě dopravních značek. Vyhláška dále jako dopravní 

zařízení uvádí, avšak v přílohách blíže nespecifikuje, odrazky, odrazové zrcadlo, zábradlí, svodidla, 

vodicí stěnu, vodicí práh, vodicí obrubník a dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména 

tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.84 

Směrové sloupky jsou rozlišeny na čtyři typy. Bílé sloupky označují okraj pozemní 

komunikace. Červené sloupky označují vyústění účelové na jinou pozemní komunikaci. Modré 

sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy. Zelené sloupky 

(tzv. balisety) se používají při usměrňování provozu a pro zdůraznění souvislé podélné čáry 

vodorovného dopravního značení.  

 

84 § 15 vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
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Dopravní knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky. V případě, že 

doplňují podélnou nebo vodicí čáru, mají bílou barvu. Na mostech a v úsecích se zvýšeným 

nebezpečím tvorby náledí mohou mít modrou barvu. Žluté a černé pruhy označují trvalou 

překážku na komunikaci. 

Zpomalovací prahy jsou využívány k snížení rychlosti vozidel a tím zvýšení bezpečnosti 

účastníků provozu například v místě přechodu pro chodce nebo vjezdu do obytné zóny. Dělí se na 

krátké, dlouhé (mnohdy s integrovaným přechodem) a polštáře. Zpomalovací prahy však mají také 

řadu nevýhod a měly by se proto užívat přiměřeně. Mezi negativní dopady patří zvýšení hladiny 

hluku a emisí, problémy s odvodněním, náročnější údržba a vyšší opotřebení krytu vozovky. 

Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí je součástí vybavení pozemních komunikací a plní 

funkci záchytného nebo vodícího systému pro chodce, případně cyklisty, který zabraňuje vstupu 

do jízdního pásu a usměrňuje jejich pohyb do žádoucích míst. V tomto případě je podle vyhlášky č. 

294/2015 Sb. dopravním zařízením a jeho umístění vyžaduje stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Jednotlivé prvky silničního zábradlí 

musí být posouzeny podle metodického pokynu SJ-PK a schváleny Ministerstvem dopravy pro 

používání na pozemních komunikacích. Pokud zábradlí zároveň plní funkci vodicí linie pro 

nevidomé a slabozraké musí navíc splnit požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. Mimo prostor místní 

komunikace, kdy zábradlí neplní svou hlavní funkci, představuje součást veřejných prostranství a 

nevztahují se na něj požadavky podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Výška horního povrchu silničního zábradlí nad pochozím povrchem musí být nejméně 1,10 

m (v případě provozu cyklistů se doporučuje 1,3 m). Při zvětšené šířce madla, nejméně 0,50 m, je 

možno navrhnout sníženou výšku zábradlí 0,90 m. Výplň zábradlí se navrhuje obvykle s jedním 

vodorovným prutem v polovině výšky zábradlí. Pokud zábradlí tvoří vodicí linii pro nevidomé, musí 

být doplněno zarážkou pro slepeckou hůl (vodorovným prutem) ve výšce 100 až 150 mm nad 

povrchem. Výplň zábradlí je možno doplnit krytem proti postříkání chodců, upevněným k 

výplňovým prutům. Vrchní nátěr silničního zábradlí se provádí v extravilánu šedou barvou a v 

intravilánu střídavě barvou bílou a rumělkovou červení (po délkách 1,25 m).85 

Vybrané technické předpisy 

 ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí (9.2017) 

 TP 58 - Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání (2.2016) 

 TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (4.2015) 

 

85 odst. 3.3 TP 186 – Zábradlí na pozemních komunikacích 
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 TP 85 - Zpomalovací prahy (8.2013) 

 TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích (7.2015) 

 TP 119 - Odrazová zrcadla (8.2013) 

 TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích (4.2017)  

 TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích (6.2017) 

 VL 6.3 - Vybavení pozemních komunikací - Dopravní zařízení (2.2017) 

 prEN 1317-6 - Silniční záchytné systémy - Zábradlí pro chodce (připravuje se) 
 

5.4.4 Světelná signalizační zařízení 

Význam a vyobrazení světelných signálů stanovuje vyhláška č. 294/2015 Sb. v příloze č. 9. 

Základem jsou signály červené („Stůj!“), žluté („Pozor!“) a zelené barvy („Volno“). Ty jsou 

uspořádány do tříbarevné soustavy s plnými, směrovými nebo kombinovanými signály pro vozidla, 

dvoubarevné soustavy pro chodce a tříbarevné soustavy pro cyklisty nebo chodce a cyklisty. 

Základní soustavy doplňují signály pro opuštění křižovatky, rychlostní a výstražné signály nebo 

signály pro tramvaje, které mohou využívat i další vozidla městské hromadné dopravy v jim 

vyhrazených jízdních pruzích. Světelné signály pro chodce musí být doplněny akustickým 

signálem.86 

Světelná signalizační zařízení (SSZ) jsou zřizována zpravidla ke zvýšení bezpečnosti nebo 

zlepšení plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Účelnost řízení křižovatky SSZ je třeba 

prokázat splněním kritéria bezpečnosti provozu, intenzity provozu z hlediska vozidel a chodců 

nebo plynulosti jízdy vozidel městské hromadné dopravy. V centrech měst je žádoucí, aby byla SSZ 

vzájemně sladěna a vytvářela tak ucelený dopravní systém, umožňující například režim tzv. zelené 

vlny nebo vypínání SSZ v nočních hodinách na méně frekventovaných křižovatkách. 

Světelné signalizační zařízení je tvořeno základními a opakovacími návěstidly se světelnými 

signály, nosnou konstrukcí a řadičem (elektrickou skříní), umístěnou v blízkosti křižovatky. Někdy 

bývá doplněno samostatným sloupkem pro manuální ovládání. Základní návěstidla jsou umístěna 

vpravo ve směru jízdy, opakovací návěstidla jsou umístěna nad každým jízdním pruhem. Každá 

křižovatka řízená SSZ musí být osazena dopravními značkami upravujícími přednost, aby i při 

vypnuté světelné signalizaci byl zajištěn bezpečný průjezd křižovatkou. 

Vybrané technické předpisy   

 ČSN EN 12368 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (8.2016) 

 

86 § 13 vyhlášky č. 294/2015 Sb 
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 ČSN EN 12675 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče SSZ (6.2018) 

 ČSN 36 5601-1 - Světelná signalizační zařízení - Technické a funkční požadavky (2.1997) 

 ČSN 73 6021 - Světlená a signalizační zařízení - Umístění a použití návěstidel (3.1994) 

 TP 88 - Navrhování SSZ pro řízení provozu na pozemních komunikacích (12.2015) 
 

5.5 Bezbariérové úpravy 
Bezbariérové užívání staveb upravuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 

Sb., vydaná na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. Vyhláška se vztahuje jak na interiéry budov, tak na exteriéry, pozemní komunikace a veřejná 

prostranství. Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, 

chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, 

snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s 

ostatními chodci. Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních 

a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných 

konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru. 

Na všech parkovacích plochách musí být rovněž vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby 

těžce pohybově postižené a osoby doprovázející dítě v kočárku.87 Obecné technické požadavky na 

bezbariérové úpravy jsou v textové podobě uvedeny v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Podrobnější řešení konkrétních situací, včetně jejich vyobrazení, uvádí metodika „Bezbariérové 

užívání staveb“, certifikovaná Ústavem územního rozvoje v Brně v roce 2012.88    

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu zahrnuje zajištění volného koridoru a 

manipulačního prostoru pro otáčení vozíku v rámci pochozích ploch, jejichž povrch musí být 

rovný, pevný a upravený proti skluzu. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením zahrnuje užití speciálních prvků v rámci pochozích 

ploch, které jsou jednoznačně identifikovatelné podle svého rozměru a povrchu. Jedná se o vodicí 

linie, signální a varovné pásy. Přirozenou vodicí linií je např. stěna domu, podezdívka plotu, 

obrubník trávníku vyšší než 60 mm nebo zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl. Umělou vodicí 

linii tvoří podélné drážky a její šířka v exteriéru je 400 mm. Musí navazovat na přirozenou vodicí 

linii a změny jejího směru se řeší přednostně v pravém úhlu. Zvláštní formou umělé vodicí linie je 

 

87 § 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 
znění pozdějších předpisů    
88 ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 193 s. 
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vodicí pás přechodu, který se zřizuje pokud je trasa přecházení delší než 8000 mm, a varovný pás, 

ohraničující trvale nebezpečné místo. Takovým místem je například rozhraní mezi chodníkem a 

vozovkou v místě sníženého obrubníku, okraj nástupiště tramvajové zastávky nebo změna 

dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a musí mít 

oproti okolí nezaměnitelnou strukturu. Povrch pochozí plochy ve vzdálenosti 250 mm od toho 

pásu musí být navíc hladký a vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit 

v památkových zónách a rezervacích. Zvláštní formou varovného pásu je hmatný pás, který určuje 

rozhraní mezi prostorem pro chodce a cyklisty na chodníku s cyklistickou stezkou. Signální pás 

označuje místo odbočení z vodicí linie k orientačně důležitému místu, zejména k přechodu pro 

chodce nebo nástupu do vozidel veřejné přepravy. Musí mít šířku 800 až 1000 mm a platí pro něj 

stejné požadavky jako pro varovný pás. Další požadavky jsou stanoveny pro schodiště, jako 

například kontrastní provedení prvního a posledního stupně.89 

Překážky na komunikacích pro chodce, např. lavičky, informační nebo reklamní zařízení a 

stromy, musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky 

nejméně 1500 mm. Technické vybavení komunikací lze v odůvodněných případech umístit tak, že 

bude průchozí prostor místně zúžen na 900 mm. Předměty, stavby pro reklamu a reklamní nebo 

informační zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na pochozích plochách musí mít ve výši 100 

až 250 mm pevnou zarážku pro slepeckou hůl a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 

zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorys překážky. Zároveň musí být dodržen vizuální 

kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce a sloupků 

dopravního značení. Přechod pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení 

tramvajového pásu musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. Přechody pro chodce se 

vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím pásem přechodu. Přechody pro chodce 

řízené světlenou signalizací se navrhují vždy přes dva nebo více jízdních pruhů. Největší délka 

neděleného přechodu je 6500 mm a neděleného přechodu se světelným signalizačním zařízením 

9500 mm. V odůvodněných případech lze u změn dokončených staveb v zastavěném území tyto 

hodnoty zvýšit na 7000 mm a 12000 mm (na komunikacích s nezvýšeným tramvajovým pásem až 

17000 mm). Přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny též akustickou signalizací. 

Sloupek chodecké signalizace se umisťuje nejdále 750 mm od bezpečnostního odstupu a zpravidla 

do osy signálního pásu, v odůvodněných případech do vzdálenosti 900 až 1200 mm od kraje 

signálního pásu.90 

 

89 Příloha č. 1 vyhlášky 398/2009 Sb.  
90 Příloha č. 2 vyhlášky 398/2009 Sb.  



Teoretická část 

55 

 

5.6 Prvky technické infrastruktury 

5.6.1 Stožáry veřejného osvětlení 

Veřejné osvětlení je podle § 13 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 

příslušenstvím pozemní komunikace s výjimkou průjezdních úseků dálnic a silnic, které procházejí 

skrze zastavěné území obce. Povinnost zřídit veřejné osvětlení je uvedena v prováděcí vyhlášce 

Ministerstva dopravy k tomuto zákona, ovšem pouze pro dálnice a silnice v zastavěném území 

obce.91 Technické požadavky na veřejné osvětlení jsou stanoveny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. 

výlučným odkazem na technické normy, které uvádějí postup pro výběr tříd osvětlení na základě 

posouzení geometrické uspořádání a využití prostoru, vlivu okolí a dalších parametrů. Dále 

obsahují postup pro stanovení oblasti, ve které jsou požadavky pro danou třídu osvětlení 

uplatňovány a další obecná pravidla, například ohledně podání barev osvětlení a vlivu na životní 

prostředí. Zřizování nového nebo doplňování stávajícího veřejného osvětlení pozemních 

komunikací podléhá ohlášení silničnímu správnímu úřadu. 

Vybrané technické předpisy   

 ČSN EN 13201 2-5 - Osvětlení pozemních komunikací (6.2016) 
 

5.6.2 Stožáry trakčního vedení 

Podmínky pro stavbu a provozování tramvajových a trolejbusových drah upravuje zákon č. 

266/1994 Sb., o drahách a vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 

stavební a technický řád drah. Státní správu nad drahami vykonává Drážní úřad, který s výjimkou 

území hlavního města Prahy vykonává také výkon speciálního stavebního úřadu.92 Parametry 

prostorového uspořádání a technického řešení tramvajových drah obsahují technické normy, 

uvedené výlučným odkazem v příloze č. 5 vyhlášky. 

Tramvajové dráhy vedené po pozemní komunikaci se navrhují především na zvýšeném 

tramvajovém pásu uprostřed hlavního dopravního prostoru. V případě nezvýšeného 

tramvajového pásu se oddělují od pozemní komunikace vodorovným značením nebo jiným 

způsobem. Součástí drah je mimo jiné trolejové vedení včetně nosného systému a podpěr a 

zastávky, které tvoří nástupiště a nástupní ostrůvky, jejich vybavení a přístřešky. 

 

91 § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
92 Na území Prahy vykonává státní správu nad drahami Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.    



Teoretická část 

 

56 

 

Tramvajový pás je podle zákona č. 361/2000 Sb. částí pozemní komunikace a vztahují se na 

něj příslušná pravidla provozu na pozemních komunikacích.93 Podle silničního zákona však 

samostatná tělesa a úrovňové přejezdy drah do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany kolejnice 

součástí ani příslušenstvím pozemní komunikace nejsou.94 

Délka rozpětí trolejového vedení je dána především podmínkou bezpečného odběru 

elektrického proudu při odvanutí větrem a stanovuje se výpočtem. Obecně platí, že v případě 

dopínané troleje vznikají vyšší nároky na kotevní body ve smyslu zachycení tahových sil, ale na 

druhou stranu se snižuje jejich počet a tím i nároky na nosný systém. Trolejové vedení musí být ve 

vhodných místech rozděleno na samostatné elektricky oddělené a vypínatelné úseky. Izolační 

oddělení se provádí úsekovými děliči, které jsou pro zajištění možnosti podélného elektrického 

propojení opatřeny odpojovači nebo odpínači s táhlem pro ruční obsluhu. Trolejové vedení je 

jednou ze součástí trakčního vedení, které dále zahrnuje kabelová vedení, zpětná kolejnicová 

vedení, venkovní napájecí, zesilovací a obcházecí vedení. Jako podpěru trakčního vedení lze užít 

ocelové válcované stožáry, ocelové válcované stožáry z profilů nebo železobetonové stožáry 

z předpjatého betonu. V případě uchycení do budov musí úchyty vydržet namáhání předepsaná 

pro stožáry.95 Vlastník nemovité je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za 

jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovité věci spočívající v 

umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. 

Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy 

tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad.96  

Na stožáry trakčního vedení lze po souhlasu provozovatele tramvajové nebo trolejbusové 

dráhy upevňovat zařízení nesloužící přímo elektrické trakci pouze pokud nedojde 

k nepřiměřenému zvýšení namáhání stožárů a polohou těchto zařízení nebude ovlivněn bezpečný 

provoz všech zařízení nebo znesnadněna jejich údržba. Pro upevňování těchto zařízení platí, že 

mohou být na stožárech trakčního vedení umístěna pouze za druhou izolací trolejového vedení a 

současně stožár nesmí nést zařízení s trakčním napětím, které má jednoduchou izolaci (např. 

odpojovač). Provozovatel dráhy může používat stožáry trakčního vedení, stejně jako nosné dráty a 

lana, pro upevňování vlastních zařízení sloužících provozu. Těmi jsou například dopravní 

návěstidla nebo signální a zabezpečovací zařízení.97    

 

93 § 2 písm. aa) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
94 § 14 odst. 2) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
95 odstavec 4.1 až 4.8 ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah  
96 § 9 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších přepisů 
97 odstavec 9.1 a 9.2 ČSN 33 3516 
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Vybrané technické předpisy   

 ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah (6.1997) 

 ČSN 37 6754 - Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah (8.1997) 

 ČSN 73 6405 - Projektování tramvajových tratí (8.1996) 

 ČSN 73 6425 1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky (5.2007) 
 

5.7  Venkovní reklama 
Samostatná právní úprava venkovní reklamy v České republice v současné době neexistuje. 

Jedinou normou je v tomto ohledu zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který upravuje 

obecné požadavky na reklamu z hlediska jejího obsahu a forem šíření. Komunikačními médii se 

přitom rozumí zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, 

audiovizuální mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče 

audiovizuálních děl, plakáty a letáky.98 Zakázáno je mimo jiné šíření reklamy na veřejně 

přístupných místech jiným způsobem než stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v přenesené působnosti.99 Dohled 

nad dodržováním zákona o regulaci reklamy vykonává mimo jiné krajský živnostenský úřad. 

Stavební zákon 

Podmínkami umístění venkovní reklamy na veřejných prostranstvích se zabývá zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který uvádí dva druhy reklamních nosičů – 

zařízení a stavbu pro reklamu. Zařízením se rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska 

nebo jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu. Stavbou se rozumí veškerá 

stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání. Stavbou pro reklamu se rozumí stavba, která slouží reklamním účelům. Při pochybnostech, 

zda se jedná o stavbu nebo zařízení pro reklamu, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení 

o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.100 

Reklamní zařízení nebo stavbu pro reklamu je možné umístit na základě rozhodnutí o 

umístění stavby nebo územního souhlasu. Bez nich lze instalovat pouze informační a reklamní 

zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2, umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních 

 

98 § 1 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů  
99 § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.  
100 § 2 odst. 3 ve spojení s § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
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komunikací.101 Tuto podmínku splňují například reklamní plochy v zastavěném území obce na 

stožárech veřejného osvětlení a trakčního vedení, kde možnosti umístění reguluje ČSN 33 3516 - 

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejových drah. Stavební povolení ani ohlášení 

stavebnímu úřadu reklamní a informační zařízení nevyžadují. U staveb pro reklamu stačí ohlášení 

stavebnímu úřadu.102  

Podrobnější podmínky umisťování staveb pro reklamu a reklamní zařízení upravuje vyhláška 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak, aby narušovaly architektonický a 

urbanistický nebo pietní charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích a dráhách a obtěžovaly okolí (zejména obytné prostředí) hlukem nebo světlem nad 

limitní hodnoty, které stanovují jiné právními předpisy.103 Při umisťování většího počtu staveb pro 

reklamu a reklamních zařízení v území musí být zajištěn jejich vzájemný soulad z hlediska jejich 

stavebně technického řešení a urbanistického a architektonického charakteru prostředí. 

Umístěním a provozem staveb pro reklamu a reklamních zařízení rovněž nesmějí vznikat překážky 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavby pro reklamu a reklamní zařízení 

umístěné na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat 

základní členění průčelí budov a jeho významné detaily. V případě umístění na střechách budov 

nesmí přesahovat jejich hřeben o více než 2 m. Pokud je umístěna na oplocení nebo vedle něho 

do vzdálenosti rovnající se výšce zařízení, nesmí přesahovat výšku oplocení o více než 20 %.104 

Silniční zákon 

Umístěním reklamy na pozemních komunikacích a v jejich ochranném pásmu se zabývá 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Reklamní tabule a poutače všeho druhu, stejně 

jako reklamní zařízení pro písemnou, obrazovou, světlenou nebo jiným způsobem prováděnou 

reklamu nejsou součástí ani příslušenstvím pozemních komunikací. Zřizování a provozování 

takových zařízení je považováno za zvláštní užívání komunikace, podléhající povolení příslušného 

silničního správního úřadu. Ten tak může učinit s předchozím souhlasem vlastníka komunikace, 

případně souhlasem Policie ČR a Ministerstva vnitra (jde-li o dálnici), a po splněných zákonem 

požadovaných podmínek na dobu pěti let. Základní podmínkou je, že reklamní zařízení bude 

sloužit k označení provozovny, která se nachází ve vzdálenosti nejvýše 50 m od reklamního 

 

101 § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. 
102 § 103 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 104 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. 
103 např. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a zákon č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
104 § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
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zařízení v souvisle zastavěném území obce a ve vzdálenosti nejvýše 200 m mimo souvisle 

zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu, pokud se jedná o dálnici nebo silnici I. třídy. 

Další podmínky uvádí, že reklamní zařízení nebude zaměnitelné s dopravním značením, nebude 

narušovat provoz na pozemních komunikacích a oslňovat jejich uživatele a bude vybaveno 

svodidly nebo jinak zabezpečeno proti možnému nárazu vozidla. Reklamní zařízení umístěná bez 

povolení silničního úřadu nebo v rozporu s ním je jejich vlastník povinen odstranit po doručení 

výzvy k odstranění. Pokud tak neučiní, zajistí odstranění nelegálního reklamního zařízení silniční 

správní úřad na náklady jeho vlastníka.105 

Předpisy samospráv 

Reklama může být dále regulována přímo obcemi v rámci jejich normotvorné pravomoci v 

přenesené působnosti podle zákona o regulaci reklamy. Nařízením obce mohou být podle tohoto 

zákona stanovena veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, doba, v níž je reklama 

zakázána, a druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena.106 Jako příklad lze 

uvést nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně 

přístupných místech mimo provozovnu na území Pražské památkové rezervace. Plošný zákaz se 

vztahuje na propagační materiály a reklamní periodický tisk šířený neznámému adresátovi, 

plakáty a tabule z jakéhokoliv materiálu, plovoucí předměty, reklamní převleky, dopravní 

prostředky a konstrukce na nich umístěné nebo reklamu šířenou zvukem či obrazem. Zákaz rovněž 

platí pro reklamy na převěsech a plachtách s výjimkou těch, které jsou umístěny na stavebních 

lešeních po dobu provádění stavebních prací na objektu, který zakrývají. Podmínkou je, že tento 

objekt zároveň zobrazují a plocha vlastní reklamy nečiní více než 20 % celkové plochy převěsu 

nebo plachty. Nařízením č. 20/2020 Sb. byly tyto zákazy rozšířeny na území památkových zón. 

Specifickým předpisem je nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské 

stavební předpisy). Rada hl. m. Prahy je vydala v přenesené působnosti na základě § 194 písm. e) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který tuto možnost povoluje 

pouze hlavnímu městu Praze. V případě samostatně stojících staveb pro reklamu a reklamní a 

informační zařízení je zde zaveden minimální vzájemný odstup pro všechny konstrukce nad 4m2 

pro celé území města a zároveň stanovena minimální nepodkročitelná vzdálenost 100 m. 

 

105 § 25 odst. 6 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
106 § 2 odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů  
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Samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení s plochou větší než 4m2 

jsou zcela vyloučeny na území Pražské památkové rezervace a v památkových zónách, stejně jako 

v parcích, lesích, zvláště chráněných územích, stromořadích, na mostech přes vodní toky a pěších 

cestách. Stavební předpisy rovněž definují rozměrová omezení pro stavby pro reklamu a reklamní 

a informační zařízení umístěná na fasádách (včetně umístění kolmo k fasádě a předsazení před 

fasádu) a nad rovinou střechy. Vycházejí přitom z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, jejíž ustanovení rozvádějí do většího detailu. Jedná se například o 

požadavek, aby byly reklamy na fasádě a nad rovinou střechy byly složeny ze samostatných 

písmen, číslic a log jako tradiční a nejméně rušivý způsob realizace reklamy v pražském prostředí. 

V neposlední řadě předpisy usměrňují reklamní plochy na oplocení a opěrných zdech, na 

zábradlích je zcela vylučují. I přes relativní podrobnost předpisy nemohou poskytnout všechny 

aspekty, související s podobou venkovní reklamy, a omezují se na prostorové parametry.107 

Další ukázkou předpisu samosprávy, který reguluje venkovní reklamu na části území obce, 

je Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných 

místech mimo provozovnu. Tento předpis, vydaný na základě § 2 odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy, se původně vztahoval na území Pražské památkové rezervace, ale koncem roku 

2020 byl rozšířen na všechny památkové zóny na území hlavního města Prahy.    

5.8 Dílčí závěry 
Na podkladu obsahové analýzy relevantních právních a technických předpisů ve vztahu ke 

zkoumanému jevu a zkoumanému vzorku prvků vybavenosti veřejných prostranství byly 

stanoveny následující dílčí závěry. Ty jsou rozděleny podle jednotlivých zkoumaných okruhů a ve 

vybraných příkladech doplněny návrhem možné úpravy stávajících předpisů, pokud je žádoucí.  

Právní rámec a technické předpisy  

1.1. Statutární města jsou dnes určena pouze taxativním výčtem v zákonu o obcích bez toho, 

aniž by byly zákonem stanoveny jakékoliv podmínky, např. z hlediska jejich významu, 

rozlohy nebo počtu obyvatel, které musí pro získání tohoto postavení splňovat.108 Záleží 

tak pouze na rozhodnutí Parlamentu ČR, přestože má tento statut výrazný dopad na výkon 

územní samosprávy v přenesené i samostatné působnosti.   

 

107 § 77 ve spojení s § 82 nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších předpisů     
108 viz. § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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1.2. Stávající zákon o obcích umožňuje nerovné postavení obcí a městských obvodů a městských 

částí statutárních měst při výkonu samosprávy. Území statutárních měst se může členit na 

městské obvody a městské části, přičemž jejich vztah k městu je určen ve statutu, vydaném 

formou obecně závazné vyhlášky. Městské obvody a městské části nemohou v samostatné 

působnosti vydávat vlastní obecně závazné vyhlášky nebo nařízení a v rámci přenesené 

působnosti mohou jednat za statutární město jen v mezích svěřených zákonem a 

statutem.109 Statutární město tak vykonává přenesenou působnost obce s rozšířenou 

působností, kdežto co městský obvod a městská část přenesenou působnost „běžné“ obce. 

Paradoxně tak má obec o 200 obyvatelích větší pravomoci než městská část s 50 000 

obyvateli. Je otázkou zda městským obvodům a městským částem umožnit normotvornou 

činnost, která by mohla prospět kvalitnější správě veřejných prostranství na jejich území, 

ale na druhou stranu by zakládala nerovnosti mezi jednotlivými částmi statutárního města.      

1.3. Technická standardizace v oblasti pozemních komunikací (dopravní značení, dopravní 

zařízení) není zavedena žádným obecně závazným právním předpisem. Vyhláška 

č. 294/2015 Sb. v tomto ohledu nejasně odkazuje na zvláštní technické předpisy. Podrobné 

požadavky obsahují Technické podmínky (TP) a vzorové listy (VL), které vydává Ministerstvo 

dopravy. V podstatě tak dochází k obcházení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, protože výše uvedené dokumenty nejsou obecně závazným 

předpisem. Mají spíše charakter metodického předpisu Ministerstva dopravy, který správní 

orgány v rámci správního řízení mohou (ale také nemusí) uplatnit ve svých rozhodnutích. 

Tím se technické podmínky stávají pro konkrétní případ závazné. 

1.4. Stávající předpisy neuvádí zákonnou možnost jak obce přimět k osazování dopravních 

značek v souladu s jejich opodstatněním. Zákon o provozu na pozemních komunikací sice 

uvádí, že dopravní značení smí být užíváno jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak 

to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu, ale zmiňuje též „jiný důležitý veřejný 

zájem“.110 V některých případech tak dochází k  účelovému osazování dopravních značek 

podle požadavku samospráv, které vede k degradaci smysluplnosti dopravního značení jako 

celku. Jedná se například o některé zónové značky, např. začátek a konec obce, které mají 

dopad na maximální povolenou rychlost uvnitř zóny a tím i její kontrolu (pokuty za 

překročenou rychlost jsou příjmem obce). 

 

109 viz. § 130 ve spojení s § 134 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
110 § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Veřejná prostranství  

1.5. Termín „veřejná prostranství“ je ve stávajících předpisech definován hlavně pro potřeby 

místních samospráv z hlediska možnosti regulace aktivit na nich probíhajících. Jejich 

vymezení v územním plánu je předmětem stavebního zákona. Výslednou podobu veřejných 

prostranství však nejvíce ovlivňuje zákon o pozemních komunikacích. 

1.6. Uliční prostranství jsou podle stávajících předpisů v podstatě překryvnou plochou. Na jedné 

straně se termín „ulice“ a „chodník“ vyskytuje ve výčtu veřejných prostranství podle jejich 

definice v zákonu o obcích, na kterou ve svých ustanoveních odkazuje stavební zákon. Na 

druhou stranu se podle zákona o pozemních komunikací jedná o místní komunikaci, jejíž 

součástí je přiléhající chodník. Uliční prostranství představují v zastavěném území obcí 

výrazně převažující část veřejných prostranství, ale nejsou takto vnímána. 111 

1.7. Parkování vozidel lze podle zákona o pozemních komunikacích považovat za obecné 

(bezplatné) užívání pozemní komunikace. Zvláštním užíváním komunikace je podle tohoto 

zákona „zřízení vyhrazeného parkovacího stání“ s předchozím souhlasem vlastníka 

komunikace. Tím je v případě místních komunikací obec, která toto zpoplatňuje na základě 

zákona o místních poplatcích jako zvláštní užívání veřejných prostranství „vyhrazení 

trvalého parkovacího stání“. Vyhrazená parkovací stání (pro podnikatelské subjekty) tak na 

jedné straně degradují veřejná prostranství, ale představují rovněž rozpočtový příjem obce. 

1.8. Zákon o místních poplatcích umožňuje odpustit poplatek za zvláštní užívání veřejných 

prostranství akcím, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.112 

Tohoto ustanovení někteří pořadatelé zneužívají tím, že „charitativní část akce“ je pouze 

doprovodem ke komerční části, která je fakticky hlavní náplní akce. Podobným způsobem se 

komerční akce, trhy a festivaly „maskují“ za kulturní a sportovní akce, které mají 

stanovenou řádově nižší cenu místního poplatku. Navíc se tak mnohdy mohou konat na 

místech, kde by to za jiných okolností tržní řád nepovolil (např. v parcích).      

Svislé dopravní značky 

1.9. Stávající předpisy umožňují v zastavěném území obce uchycení svislých dopravních značek a 

dopravních zařízení, stejně jako světelných signalizačních zařízení a zařízení pro provozní 

 

111 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
112 § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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informace na fasádu objektu přiléhajícího ke komunikaci. Vlastník takové nemovitosti je 

povinen v nezbytně nutných případech za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného 

břemene na své nemovitosti.113 

1.10. Podle stávajících předpisů vodorovná značka „Omezené stání“ (V 10g) vyznačuje úsek, kde 

je dovoleno stání za podmínek stanovených dodatkovou tabulkou ke svislé dopravní značce 

„Vyhrazené parkoviště“ (IP 12).114 Toto ustanovení má v případě plošného vymezení zón 

placeného stání za příčinu nesmyslné dublování svislých značek IP 12, protože jejich 

platnost končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky a je tudíž nutné ji neustále opakovat.115 

Navrhovaným řešením je umožnit ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, spojení vodorovné značky V 10g se svislými značkami, 

označujícími začátek a konec „Zóny s dopravním omezením“ (IZ 8a, IZ 8b). Toto řešení by 

umožnilo uvnitř zón placeného stání výraznou redukci svislých značek, stejně jako je tomu 

např. v Rakousku, kde jsou parkovací zóny často spojeny se zónou "30".  

1.11. Svislou dopravní značku „Konec obce“ (IS 12b) nelze umístit při levé straně komunikace na 

rub značky „Začátek obce“ (IS 12a). Navrhovaným řešením je rozšíření výčtu značek, které 

lze takto umístit, v § 2 odst. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.   

1.12. Velikost dopravních značek není předmětem vyhlášky č. 294/2015 Sb., která upravuje 

pouze jejich význam, užití a podobu. Základní, zvětšenou a zmenšenou velikost značek 

podle jejich tvaru uvádí technické podmínky a vzorové listy Ministerstva dopravy, které 

nejsou obecně závazným předpisem. Tyto předpisy umožňují užívat zmenšenou velikost 

svislých dopravních značek ve vyšší míře než tomu bylo doposud. Aktualizací vzorových listů 

VL 6.1 v červenci 2019 byla zmenšená velikost značek nově zavedena i u značek 

čtvercového a obdélníkového tvaru (do té doby byla možná jen u značek trojúhelníkového a 

kruhového tvaru). Také byla zavedena možnost komprese dopravního písma až na 85 % 

jeho základní velikosti. Obě změny přispívají k vyšší míře užívání zmenšených značek. 

1.13. Podle stávajících předpisů není barva rubové strany štítu dopravní značky stanovena. 

Technická norma ČSN EN 12899-1 v bodě 7.2 dokonce uvádí, že výrobce musí zajistit, aby 

barva zadní strany štítu značky byla v souladu s požadavky objednatele. V národním 

dodatku k této normě je v tomto smyslu doplněno, že má mít matné provedení. 

 

113 viz. § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
114 viz. příloha 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů   
115 viz. § 3 odst. 7 vyhlášky č. 294/2015 Sb.  
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1.14. Stávající předpisy nestanovují povinnou barva podpěrných sloupků dopravních značek, 

která tak může být prakticky libovolná. Jistým limitem je v tomto ohledu vyhláška o 

bezbariérovém užívání staveb, podle které musí být u sloupků dopravního značení dodržen 

„vizuální kontrast“. Termín však není dále rozveden.116 

1.15. Podle technických podmínek TP 65 není možné umístit na jeden podpěrný sloupek více než 

dvě dopravní značky (nepočítaje dodatkové tabulky). Navíc nesmí být umístěny jinak než 

symetricky nad sebou.117 Navrhovaným řešením je umožnit umístění třech dopravních 

značek na jeden sloupek, navíc vedle  sebe (stejně tak dodatkových tabulek), což by vedlo 

k větší míře jejich sdružování a tím zmenšení nároků na samostatné podpěrné konstrukce. 

1.16. Podle technických podmínek TP 65 nejsou v činné ploše dopravní značky povoleny žádné 

otvory.118 Prvky k uchycení štítu značky na podpěrný sloupek, a tím i celá značka, tak musí 

být robustnější než je tomu např. v Německu. Zde jsou štíty tenké, uchycené spojovacím 

materiálem ke sloupku skrze otvory ve štítu značky. Celkově tak působí subtilněji. 

Vodorovné dopravní značky 

1.17. Stávající předpisy umožňují vícero možností řešení vodorovného dopravního značení. Podle 

zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou vodorovné dopravní značky vyznačeny 

barvou nebo jiným srozumitelným způsobem.119 Při zachování nezbytného kontrastu je tak 

možné využít pro vodorovné značení např. různé druhy a vzory kamenné dlažby, betonové 

desky nebo dopravní knoflíky, vymezující hrany obrysu parkovacího stání.  

1.18. Vodorovná dopravní značka „Místo pro přecházení“ (V 7b) nemá přímou oporu v zákoně o 

provozu na pozemních komunikacích z hlediska úpravy vztahu mezi chodcem a vozidlem 

(oproti přechodu pro chodce). To patrně vede k menší míře jejího využívání, přestože 

umožňuje redukci vodorovného značení v podobě podélných čar typu „zebra“.       

Dopravní zařízení a světelná signalizace 

1.19. Prvky dopravního zařízení, specifikované vyhláškou č. 294/2015 Sb., jsou určeny primárně 

pro přechodné úpravy silničního provozu a pozemní komunikace mimo území obcí (např. 

 

116 viz. bod 1.2.11. přílohy č. 1 vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 
117 viz. bod 8.1 a 8.2 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
118 viz. bod 3.4.8.1 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
119 viz. § 64 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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vodicí desky a směrové sloupky). Tomu odpovídá jejich výrazná barevná podoba a 

retroreflexní vlastnosti. Přesto jsou tyto prvky ve velké míře užívány i v obcích, kde je jejich 

umístěním často řešen nevyhovující stav komunikací namísto jejich stavební úpravy. Tato 

rozšířená praxe je do jisté míry obcházením zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

podle kterého mohou být přechodné úpravy používány jen po nezbytně nutno dobu.120 

1.20. Podle stávajících předpisů je možné v odůvodněných případech navrhnout na místní 

komunikaci dopravně bezpečnostní zábradlí ve tvaru, který odpovídá jeho umístění a funkci 

v architektuře daného prostoru nebo se může nahradit jinými vhodnými prvky (např. 

sloupky s řetězy nebo květinovými truhlíky).121 

1.21. Stávající předpisy nestanovují povinnou barvu vrchního nátěru dopravně bezpečnostního 

zábradlí. Hojně užívané střídání bílé a rumělkové červené barvy vychází z technických 

podmínek TP 186, které však nejsou obecně závazným předpisem. Evropská technická 

norma, která by stanovila jednotné technické požadavky na záchytné zábradlí pro chodce, 

se v současnosti připravuje. 

1.22. Stávající předpisy neuvádí některé světelné signály, které jsou běžné např. v Německu nebo 

Rakousku a vedou ke zvýšení efektivity světelných signalizačních zařízení a tím i zvýšení  

bezpečnosti pohybu na přechodech a křižovatkách. Jedná se například o přerušované 

zelené světlo (signalizující blížící se žlutou) nebo odpočet zbývajícího času. 122 

1.23. Podle dosud platné technické normy ČSN  73 6021 z roku 1994 jsou opakovací návěstidla 

světelného signalizačního zařízení umístěna nad každým jízdním pruhem a to i v případě 

jednopruhové komunikace. Dochází tak k nadbytečnému dublování návěstidel. Technická 

norma je zastaralá a měla by být nahrazena zcela novou, která nutnost opakování 

návěstidel redukuje ve vztahu k uspořádání křižovatky. Zároveň by bylo účelné umožnit 

využívání semaforů zavěšených nad křižovatkou tak, jako tomu je např. v Rakousku. 

1.24. Stávající předpisy umožňují v zastavěném území obce uchycení světelných signalizačních 

zařízení na fasádu objektu přiléhajícího ke komunikaci. Vlastník takové nemovitosti je 

povinen v nezbytně nutných případech za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného 

břemene na své nemovitosti.123 

 

120 viz. § 78 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.  
121 viz. odst. 3.3.6 TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích ve spojení s ČSN 73 6110 
122 viz. příloha č. 9 vyhlášky 294/2015 Sb. 
123 viz. § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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1.25. Stávající předpisy umožňují umístění sloupku chodecké signalizace pro nevidomé 

v odůvodněných případech do vzdálenosti 900 až 1200 mm od kraje signálního pásu 

přechodu (namísto požadavku umístění v ose signálního pásu). Tím je umožněno jejich 

snazší sdružování s jinými prvky vybavenosti veřejných prostranství.124     

Stožáry veřejného osvětlení a trakčního vedení 

1.26. Stávající předpisy umožňují v zastavěném území obce umístění veřejného osvětlení 

(výložníku nebo úchytu převěsu) na fasádu objektu přiléhajícího ke komunikaci. Vlastník 

takové nemovitosti je povinen v nezbytně nutných případech za jednorázovou úhradu 

strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti.125 

1.27. Stávající předpisy umožňují uchycení trolejového vedení do fasády objektu přiléhajícího ke 

komunikaci. Vlastník takové nemovitosti je povinen v nezbytně nutných případech za 

jednorázovou úhradu toto omezení vlastnického práva strpět.126 Nejasný zůstává právní 

výklad pojmu „nezbytně nutný případ“. 

Venkovní reklama 

1.28. V českém právním řádu dnes neexistuje samostatná právní úprava venkovní reklamy. 

Částečně se tímto segmentem reklamního trhu zabývají stavební a silniční zákon, avšak 

pouze z hlediska podmínek umístění nosných konstrukcí reklamy, zvláště pak na pozemních 

komunikacích nebo v jejich ochranném pásmu, které se však stanovuje jen mimo souvisle 

zastavěné území obcí. Podobnější podmínky umístění venkovní reklamy z prostorového a 

estetického hlediska sice uvádí prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, jsou však velmi 

neurčitě popsány, takže jejich splnění je spíše věcí subjektivního názoru.127 Více konkrétně a 

snáze vymahatelně jsou podmínky umístění a podoby venkovní reklamy stanoveny v tzv. 

Pražských stavebních předpisech, které si na základě zákonného zmocnění vydalo pro své 

území hlavní město Praha.128 Z celostátního pohledu jde však o nesystémové řešení, 

protože obdobná pravidla by měla platit pro všechny obce, případně statutární města.  

 

124 viz. bod 2.2.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů  
125 viz. § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   
126 viz. § 9 zákona č. 266/1944 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
127 viz. § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
128 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.    
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1.29. Reklamní prvky o ploše do 0,6 m2 nepodléhají prakticky žádné regulaci, stejně jako reklamní 

plachty a převěsy. Jistým vodítkem je v této oblasti silniční zákon, který podmiňuje umístění 

venkovní reklamy zachováním bezpečnosti provozu. 

1.30. V českém právním řádu dnes neexistuje samostatná právní úprava světelného znečištění, 

která by ve spojení se zákonem o provozu na pozemních komunikacích umožnila účinnou 

regulaci venkovní reklamy, realizované velkoplošnými světelnými LED panely nebo 

nasvícením jiných reklamních ploch a plachet. Jediným (slabým) vodítkem je v tomto ohledu 

prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, ve které je stanoveno, že reklamní zařízení 

nemají své okolí obtěžovat hlukem nebo světlem.129 

1.31. Nelegálně umístěná reklamní zařízení libovolné velikosti, včetně reklamních plachet, 

umístěná na pozemních komunikacích nebo v jejich ochranných pásmech lze odstraňovat 

podle ustanovení silničního zákona. Na výzvu silničního správního úřadu tak musí učinit 

vlastník reklamy nebo samotný úřad na náklady vlastníka.130 Tato pravomoc je však výrazně 

omezena na území obce, kde jsou ochranná pásma stanovena jen u dálnic, silnic a místních 

komunikací I. a II. třídy mimo souvisle zastavěném území. Odstranění nelegální reklamy 

podél místních komunikací III. a IV. třídy a všech pozemních komunikací v souvisle 

zastavěném území je tak čistě na vlastníkovi (správci) příslušné komunikace. 

1.32. Šíření reklamy na veřejných prostranství obce může být regulováno formou nařízení obce, 

vydaného v přenesené působnosti na základě zmocnění a za podmínek stanovených v 

zákoně o regulaci reklamy.131 Takto lze stanovit zákaz šíření reklamy v určitou dobu, na 

určitých místech nebo konkrétními způsoby. Tento postup je vhodné využít například pro 

regulaci reklamních plachet, které jsou jinými předpisy prakticky nepostižitelné. Potenciální 

riziko spočívá v tom, že se regulátor (v tomto případě obec) může ocitnout ve střetu zájmu, 

pokud umožňuje umístění a provoz reklamních ploch na svém majetku. Zákaz jednoho typu 

venkovní reklamy může být považován za narušení pravidel hospodářské soutěže. 

1.33. Umisťování venkovní reklamy na prvcích vybavenosti veřejných prostranství 

jejichž vlastníkem je obec (např. stožárech veřejného osvětlení) představuje jednu z forem 

příjmů jejich správce. Tím je často akciová společnost, kterou obec přímo zřizuje, nebo v ní 

má většinový podíl, a část její činnosti (veřejnou službu) dotuje ze svého rozpočtu. Zakázat 

 

129 viz. § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
130 viz. § 25 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
131 viz. § 2 odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů 
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pronájem reklamních ploch na spravovaném obecním majetku je tak politicky choulostivá 

záležitost, protože může mít dopad na obecní rozpočet. 
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6 Praktická část  

6.1 Terénní výzkum 
 Terénní výzkum proběhl v několika etapách v termínu od 24. 4. 2021 do 13. 6. 2021 v pěti 

českých a čtyřech zahraničních městech s populací nad 100 tis. obyvatel. Tři z nich jsou zároveň 

hlavními městy (Praha, Berlín a Vídeň) s populací nad 1 milion obyvatel. Ve všech městech byly 

zkoumány srovnatelné typy veřejných prostranství, městské třídy v centrálních částech města 

s tramvajovou nebo trolejbusovou dopravou. Pro srovnání vlivu přítomnosti veřejné dopravy byly 

v daných městech zkoumány rovněž běžné ulice v obytné zástavbě bez tramvajové nebo 

trolejbusové trati mimo centrum města. V každém městě byly předem vybrány tři až čtyři lokality, 

celkem se jednalo o dvaatřicet lokalit. Délka zkoumaného úseku veřejných prostranství se 

pohybovala v intervalu od 500 do 1 500 m, průměr činil 1 165 m. Celková délka všech zkoumaných 

prostranství ve vybraných městech dosáhla 37,3 km (viz. Tab. 6-1).  

Terénní výzkum v každé lokalitě provedl autor práce ve třech krocích. V prvním zanesl do 

záznamového archu počty zkoumaných prvků, spolu s upřesňujícími poznámkami. Následně 

provedl fotodokumentaci, zachycující celkový charakter lokality a některá zajímavá řešení (v 

pozitivním i negativním smyslu). Nakonec v rámci zpracování získaných dat sepsal konkrétní 

poznatky, sloužící jako podklad pro navazující fáze výzkumu.  

Šablona záznamového archu, vymezení a popis zkoumaných lokalit, stejně jako získaná 

primární data a ukázka fotografické dokumentace jsou součástí příloh (viz. 10.1.1 až 10.1.10).   
      

zkratka město počet 
obyvatel 

termín 
výzkumu počet lokalit 

délka 
prostoru 

[km] 
počet fotek 

BER Berlín 3 669 491 5.6.2021 3 3,7 230 

BRN Brno 382 405 26.4.2021 4 4,0 221 

DRE Drážďany 556 780 5.6.2021 3 3,7 176 

LIN Linec 204 846 13.6.2021 3 3,8 133 

OLO Olomouc 100 514 24.4.2021 4 4,7 191 

OST Ostrava 284 982 25.4.2021 4 3,6 122 

PLZ Plzeň 175 219 29.5.2021 4 4,2 162 

PRA Praha 1 335 084 1.6.2021 3 5,1 206 

WIE Vídeň 1 911 191 12.6.2021 4 4,7 220 

celkem 32 37,3 1 661 

Tab. 6-1  Zkoumané lokality – statistika    (zdroj: vlastní zpracování)  
 



Praktická část – terénní výzkum 

70 

 

6.1.1 Souhrnná data 
 

 
Tab. 6-2  Terénní výzkum - souhrnná data  (zdroj: vlastní zpracování) 

 

V tabulce, tab. 6-2, jsou uvedena všechna primární data, počty zkoumaných prvků, získaná 

v rámci terénního výzkumu. Zkoumané lokality v rámci jednoho města jsou označeny písmennou 



Praktická část – terénní výzkum 

71 

 

zkratkou daného města a pořadovým číslem (např. BER-1). Součet za dané město je uveden 

v řádku s tmavě šedým podbarvením, označeným symbolem Ʃ. 

V bílých sloupcích jsou uvedeny prostorové charakteristiky zkoumané lokality – délka 

zkoumaného uličního prostoru (P1), délka fasád přiléhajících objektů (P2), šířka uličního prostoru 

(P3), počet křižovatek (P4), počet křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením (P5), 

počet zastávek veřejné dopravy (P6) a počet parkovacích stání (P7). 

V modrých sloupcích jsou uvedeny počty prvků, které primárně nesou jiné prvky, tedy 

nosiče – sloupky dopravního značení (X1), stožáry veřejného osvětlení (X2), stožáry trakčního 

vedení (X3), stožáry světelného signalizačního zařízení (X4), lanové převěsy mezi budovami (X5) a 

konzoly, vetnuté do přilehlých budov (X6). 

V červených sloupcích jsou uvedeny počty prvků, které jsou uchyceny na nosiče, tedy 

sdružené prvky – svislé dopravní značky (Y1), návěstidla světelných signalizačních zařízení (Y2), 

veřejné osvětlení (Y3), reklamní prvky (Y4), odpadkové koše (Y5) a ostatní prvky (Y6). U 

dopravních značek je rovněž uvedena jejich informační hodnota (Y1b), stanovená jako počet 

dopravních informací bez rozdílu na kolika kusech značek jsou uvedeny. 

Ve světle šedých sloupcích jsou uvedeny počty samostatných prvků vybavenosti veřejných 

prostranství – stromy (Z1), lavičky (Z2), odpadkové koše (Z3), stojany na jízdní kola (Z4), reklamní 

prvky (Z5), parkovací automaty (Z6), elektrické skříně (Z7), sloupky (Z8) a dopravně bezpečnostní 

zábradlí (Z9). U zábradlí je rovněž uvedena jejich celková délka (Z9b). 

6.1.2 Vyhodnocení dat  

Data získaná v rámci terénního výzkumu byla vyhodnocena z hlediska četnosti výskytu 

zkoumaných prvků v daném prostoru a srovnána v rámci jednotlivých českých a zahraničních 

lokalit. Výsledná data obsahuje tabulka, tab. 6-3, ve které jsou v řádcích uvedeny souhrnné 

výsledky za jednotlivé lokality. Ve sloupcích označených písmenem „A“ jsou uvedeny četnosti 

jednotlivých nosných prvků (nosičů), udávající na kolik metrů zkoumaného uličního prostoru 

připadá jeden kus. Ve sloupcích označených písmenem „B“ jsou uvedeny počty a četnosti prvků, 

které jsou uchyceny (sdruženy) s nosiči. Odlišným údajem je informační hodnota dopravních 

značek (B3), udávající kolik cedulí dopravních značek je třeba na jednu dopravní informaci. Ve 

sloupcích označených písmenem „C“ jsou uvedeny četnosti ostatních samostatných prvků, 

udávající na kolik metrů zkoumaného uličního prostoru připadá jeden kus. Výjimku představuje 

délka zábradlí (C9), udávající kolik metrů zábradlí se nachází na sto metrech zkoumaného 

prostranství. Legenda pod tabulkou uvádí výpočtové vzorce, vycházející svým značením z tabulky 
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souhrnných dat, tab. 6-2. Primární data za zkoumané lokality, rozdělené na jednotlivé zkoumané 

úseky, jsou součástí příloh této práce (viz. 10.1.1 až 10.1.10).  
 

 

Tab. 6-3  Terénní výzkum – tabulka četnosti  (zdroj: vlastní zpracování)  

Nosné prvky 

Nejnižší četnost sloupků (A1) dopravního značení byla zjištěna v Olomouci a to jeden 

sloupek na 34 m délky zkoumaného prostoru. Nejvyšší četnost byla zjištěna v Praze a to jeden 
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sloupek na 20 m délky zkoumaného prostoru. Průměrná hodnota je v rámci zkoumaných českých 

měst jeden sloupek na 26 m prostoru. V rámci zkoumaných zahraničních měst je situace 

srovnatelná v Drážďanech a v Linci. Nejvyšší čestnost sloupků dopravního značení byla zjištěna 

v Berlíně a ve Vídni, ve které připadá jeden sloupek na 11 m délky zkoumaného prostoru. Tento 

výsledek lze vysvětlit přemírou svislého dopravního značení krátkodobých parkovacích stání 

v obou metropolích. 

Co se týče četnosti stožárů veřejného osvětlení, trakčního vedení a světelných 

signalizačních zařízení (A2) jsou mezi zkoumanými českými a zahraničními městy výrazné rozdíly. 

Zatímco v českých městech připadá v průměru jeden stožár na 12 m délky prostoru, 

v zahraničních městech je to jeden stožár na 31 m. Nejvyšší četnost stožárů byla zjištěna shodně 

v Praze, Brně a Plzni (1 ks na 11 m). Naopak nejnižší četnost stožárů byla zjištěna ve Vídni (1 ks na 

51 m). Tyto rozdíly jsou dány násobně vyšší mírou užívání převěsů mezi budovami a konzol na 

přiléhajících budovách pro uchycení veřejného osvětlení a návěstidel SSZ ve zkoumaných 

zahraničních městech. To dokazuje i čestnost převěsů a konzol (A3), která je nejvyšší ve Vídni, kde 

jeden převěs (nebo konzola) připadá na 8 m délky prostoru. V rámci českých měst je v tomto 

směru nejlepší Brno, kde připadá na 65 m délky prostoru. 

Sdružené prvky 

Pokud jde o četnost dopravních informací (B1) je situace ve zkoumaných českých a 

zahraničních lokalitách překvapivě podobná. Jedna dopravní informace připadá v průměru na 12 

až 13 m délky prostoru. Pod průměrem je situace ve Vídni, Praze a Berlíně, ve kterém připadá 

jeden dopravní informace na 9 m délky prostoru. To lze vysvětlit tím, že se jedná o metropole 

s vyšší intenzitou dopravy a z toho plynoucí nutností větší regulace. Dalším vysvětlením je vyšší 

počet vyhrazených parkovacích stání vymezených svislým dopravním značením. Nejnižší četnost 

byla zjištěna v Brně a Olomouci, kde připadá jedna dopravní informace na 15 m délky prostoru.  

Co se týče počtu dopravních značek na jednom nosiči (B2) je situace ve zkoumaných 

českých a zahraničních městech rozdílná. V českých městech vychází na jeden nosič v průměru 1,2 

dopravní značky. V zahraničních městech je to 0,7 dopravní značky. Tento rozdíl je dán vyšší mírou 

užívání konzol na přiléhajících budovách pro uchycení značek. Informační hodnota dopravních 

značek (B3) je ve zkoumaných českých a zahraničních městech prakticky shodná, na jednu 

dopravní informaci připadá v průměru 1,4 ks dopravní značky. Výjimkou je Berlín a Vídeň, ve které 

připadá jedna informace na 1,8 ks značky. Tento rozdíl lze rovněž vysvětlit přemírou svislého 

značení krátkodobých parkovacích stání v obou metropolích. 
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Počet návěstidel světelných signalizačních zařízení na jeden stožár (B4) je ve zkoumaných 

českých i zahraničních městech v průměru přibližně 2,7 ks. Největší počet jich je v Olomouci (3,2) 

a nejmenší počet v Praze (1,7). Zcela specifická je situace v Linci a ve Vídni, kde jsou návěstidla 

umisťována téměř výhradně na převěsy mezi budovami, popřípadě na konzoly, uchycené na 

přiléhající budovy. V obou městech, stejně jako v Drážďanech, byl zjištěn nejmenší celkový počet 

návěstidel na jednu světelně řízenou křižovatku (B5) a to 13 až 14 ks. Tyto údaje svědčí o 

kvalitnějším projektování světelně řízených křižovatek v zahraničních městech oproti českým, kde 

vychází v průměru 18 návěstidel na jednu křižovatku. 

Obdobná situace platí v případě četnosti veřejného osvětlení na délku zkoumaného 

prostoru (B6), která je v českých městech v průměru 14 m, zatímco v zahraničních městech 19 m. 

Nejnižší četnost (při zachování dostatečné kvality osvětlení) byla zjištěna v Linci a Drážďanech, ve 

kterých připadá jedno svítidlo na 24 m délky prostoru. Navíc jsou prakticky všechna umisťována 

na převěsy mezi budovami v ose vozovky. 

Co se týče četnosti venkovní reklamy, sdružené se stožáry veřejného osvětlení nebo trakční 

vedení, je situace ve zkoumaných městech velmi rozdílná (B7). V rámci českých měst je nejvyšší 

v Brně, kde jeden reklamní prvek připadá na 43 m délky prostoru. Mezi zahraničními městy je 

v tomto ohledu nejhorší Vídeň, kde jeden reklamní prvek připadá na 30 m prostoru. Je však třeba 

dodat, že zhruba tříčtvrtinový podíl na tomto výsledku mají „pytle“ s bezplatně distribuovanými 

novinami, které jsou uchyceny především na sloupcích a stožárech. Nejde tak o reklamu v pravém 

slova smyslu. 

Samostatné prvky 

Četnost samostatných prvků na veřejných prostranstvích byla zjišťována spíše pro 

zajímavost a dokreslení situace ohledně vybavenosti veřejných prostranství. 

Co se týče obsazenosti prostranství parkujícími vozidly je situace ve zkoumaných českých a 

zahraničních městech srovnatelná, jeden parkující automobil připadá v průměru na 8 až 9 m délky 

prostoru. Nejvyšší četnost parkujících automobilů (C1) byla zjištěna ve Vídni a Praze, ve které 

připadá jeden automobil na 4 m prostoru. Nejnižší četnost byla zjištěna v Brně a Berlíně, ve 

kterém připadá jeden automobil na 13 m prostoru. 

Zajímavým údajem je rovněž četnost stromů na veřejných prostranstvích (C2). V rámci 

zkoumaných měst, vyjma Drážďan, připadá jeden strom v průměru na 19 m délky prostoru. 

Nejvyšší četnost stromů byla zjištěna v Berlíně, ve kterém připadá jeden strom na 4 m délky 

prostoru. Zde je patrná souvislost s nejnižší četností parkujících vozidel na délku prostoru. 
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Překvapivým údajem je četnost laviček na délku prostoru (C3), kde jsou mezi zkoumanými 

českými a zahraničními městy značné rozdíly. Zatímco v českých městech připadá jedna lavička 

v průměru na 101 m, v zahraničních městech je to 271 m.  Tento rozdíl je možné vysvětlit tím, že 

ve zkoumaných zahraničních lokalitách byl výrazně vyšší podíl restauračních předzahrádek a 

„soukromého“ mobiliáře k veřejnému užívání, umisťovaného před obchody a provozovny služeb. 

Zcela opačná situace oproti lavičkám byla zjištěna v případě četnosti stojanů na jízdní kola 

(C4). Zatímco v českých městech připadá jeden stojan v průměru na 473 m délky prostoru, 

v zahraničních městech je to 24 m. Tento řádový rozdíl je možné vysvětlit mnohem vyšší mírou 

užívání jízdních kol jako dopravního prostředku ve zkoumaných zahraničních městech. 

Četnost odpadkových košů (C5) vychází v rámci zkoumaných českých a zahraničních měst 

podobně a to v rozmezí jeden koš na 65 až 75 m délky prostoru. Větší rozdíly jsou v četnosti 

samostatných prvků venkovní reklamy - plakátovacích ploch, sloupů a vitríny (C6). Zatímco 

v zahraničních městech připadá jeden takový prvek v průměru na 382 m délky prostoru, v českých 

městech s výjimkou Ostravy je to 192 m. Počet reklamy je tak v českých městech dvojnásobný. 

Překvapivým údajem je četnost samostatných elektrických skříní (C7), kde jsou mezi 

zkoumanými českými a zahraničními městy značné rozdíly. Zatímco v českých městech připadá 

jedna elektrická skříň v průměru na 169 m délky prostoru, v zahraničních městech je to 63 m. 

Tento údaj je v rozporu s obecně nižší četností světelně řízených křižovatek a veřejného osvětlení. 

Rozdíly jsou dány vyšší mírou umisťování elektrických skříní, příslušejících k přiléhajícím budovám, 

do veřejného prostoru. 

Poslední údaje se týkají četnosti zábran na veřejných prostranstvích - sloupků (C8) a 

zábradlí (C9). Ve zkoumaných českých městech, s výjimkou Ostravy, připadá jeden sloupek 

v průměru na 44 m délky prostoru, ve zkoumaných zahraničních městech je to 28 m. Průměrná 

délka zábradlí na 100 m prostoru je v českých městech 9,4 m, v zahraničních necelý 1 metr. Ve 

zkoumaných zahraničních městech je tak jasně patrná preference sloupků místo zábradlí. 

6.1.3 Konkrétní poznatky  

Dále jsou uvedeny konkrétní poznatky ze zahraničních lokalit, zapsané v rámci terénního 

výzkumu. Tyto poznatky, týkající se pouze dopravního značení, byly využity pro srovnání s českými 

lokalitami a inspiraci možných změn stávajících právních a technických předpisů. 
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Zkoumané lokality v Německu a Rakousku  

2.1. Štíty svislých dopravních značek mají subtilnější konstrukcí z tenkého plechu bez zahnutých 

okrajů. Jejich uchycení na podpěrnou konstrukci se provádí šrouby skrze otvory ve štítu 

značky. Rubová strana štítu značky je často v tmavě šedém odstínu, stejně jako kovové 

uchycovací pásky a podpěrný sloupek, který je v úrovni očí dospělé osoby (a někdy i dítěte) 

zvýrazněn červenobílými reflexními pásky.   

2.2. Na jeden podpěrný sloupek je možné umístit více než dvě dopravní značky a to i vedle sebe 

na konzolu, uchycenou k podpěrnému sloupku. Dodatkové tabulky je taktéž možné umístit 

vedle příslušné dopravní značky na konzolu. Rovněž je možné na jednom sloupku uchytit 

značky pro dva odlišné směry (kolmo k sobě).   

2.3. Dopravní značky jsou ve vyšší míře užívány ve zmenšené velikosti a to především 

v souvislosti s vymezením parkovacích stání a zón se speciálním dopravním režimem.  

2.4. V rámci příčného profilu chodníku jsou značky ve vyšší míře umisťovány přímo k budovám 

nebo na konzoly, které jsou uchyceny na fasády. Stejně tak jsou umisťovány sloupky se 

semafory pro chodce. 

2.5. Je zřejmá vyšší míra užívání zónového značení ve spojení s parkováním, což umožňuje 

redukci svislých dopravních značek uvnitř zóny. Na druhou stranu lze označit za zbytečné 

dublování svislých značek u parkovacích stání, vyhrazených pro krátkodobé parkování 

(začátek a konec), a označení parkovacího automatu samostatnou svislou značkou. 

2.6. Méně frekventované přechody pro chodce jsou značeny přerušovanými obrysovými čarami. 

Vodorovné značení je využíváno pro označení začátku a konce parkovacích zón. 

6.1.4 Dílčí závěry 

Terénní výzkum 

Terénní výzkum ukázal, že rozdíly v míře užívání a podobě dopravního značení mezi 

zkoumanými českými městy nejsou tak velké oproti původnímu předpokladu autora práce. Menší 

rozdíly spočívají v řešení podpěrných konstrukcí značek s ohledem na vyhlášku o bezbariérovém 

užívání staveb a míře dublování svislého dopravního značení s vodorovným. 

Na celkový počet dopravních značek má výrazný vliv vymezování plošných zón se 

specifickým dopravním režimem, vyhrazených parkovacích stání a cyklistických opatření. Vliv má 
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také stavebně technický stav komunikace. V zásadě platí, že se zhoršujícím se stavem komunikace 

roste nutnost přidávání dopravních značek a opatření pro zajištění bezpečnosti provozu.       

Společným jevem je nadměrné užívání provizorních dopravních zařízení k trvalému řešení 

uspořádání dopravního prostoru, nadměrně výrazné značení přechodů pro chodce, minimální 

užívání zmenšených velikostí značek a vysoký počet značek, označujících zóny placeného stání.  

Další společný jev představuje nadbytečný počet opakovacích návěstidel světelných 

signalizačních zařízení na křižovatkách a rozdílné způsoby značení světelně řízených přechodů pro 

chodce v místě křížení s tramvajovou tratí. 

Překvapivě nízká je míra využívání možnosti uchycení dopravního značení, veřejného 

osvětlení a trolejového vedení na fasády přiléhajících staveb, přestože to stávající předpisy 

umožňují. Poměrně nízká je také míra sdružování stožárů veřejného osvětlení s úchyty trolejového 

vedení tramvajových tratí, zvláště v případě nově rekonstruovaných ulic. 

Počet doprovodných elektrických skříní veřejného osvětlení, trakčního vedení a světelných 

signalizačních zařízení je ve zkoumaných městech přibližně shodný, stejně jako jejich umístění a 

ryze utilitární provedení. Míra sdružování těchto technických skříní je minimální. 

Oproti zažitému tvrzení, že jsme v počtu dopravních značek světovými premianty, terénní 

výzkum ukázal, že je počet svislých dopravních značek na délku prostoru ve zkoumaných českých a 

zahraničních městech srovnatelný, stejně jako jejich informační hodnota. Rozdíly spočívají 

především v provedení samotné značky a jejím umístění v rámci uličního profilu. V zahraničí jsou 

častěji užívány zmenšené velikosti dopravních značek subtilnější konstrukce, které jsou ve vyšší 

míře sdružovány v rámci jednoho nosiče nebo s ostatními prvky infrastruktury. Dalším rozdílem je 

vyšší míra používání zónového značení ve spojení s parkováním a nižší počet provizorních řešení. 

Ve zkoumaných zahraničních městech je rovněž patrný nižší počet návěstidel světelných 

signalizačních zařízení na křižovatkách a výrazně vyšší míra využívání převěsů mezi budovami pro 

uchycení návěstidel, veřejného osvětlení a trolejového vedení. Doprovodné elektrické skříně jsou 

mnohem častější než v českých městech, jejich provedení je stejně utilitární a míra sdružování 

minimální. Někdy jsou využívány jako nosiče reklamních ploch. 
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6.2 Dotazníkové šetření 
Dotazníkové šetření proběhlo v českém jazyce elektronickou metodou v termínu 24. 6. až 

5. 7. 2021. Veřejná adresa dotazníku byla distribuována formou přímého odkazu v e-mailu, který 

byl rozeslán prostřednictvím online platformy Mailchimp na 992 mailových adres, a sdílením 

odkazu na fanouškovské stránce a osobním profilu autora práce na sociální síti facebook 

(dohromady zhruba 11 tis sledujících). E-mail byl úspěšně doručen v 988 případech (99,6 %), míra 

jedinečných otevření dosáhla 54 % (533), míra kliknutí na odkaz v rámci jedinečných otevření byla 

61 % (335).132 Dosah příspěvku na sociální síti facebook (počet lidí, kteří jej viděli alespoň jednou) 

byl 5 534, zájem o příspěvek projevilo 721 lidí. Příspěvek byl dvacetkrát sdílen ostatními uživateli. 

Počet reakcí k obsahu příspěvku prostřednictvím emotikonu byl 74 (to se mi líbí 70x, super 3x, 

paráda 1x) a počet textových komentářů 46. Počet kliknutí na odkaz v příspěvku byl 276. 133 

6.2.1 Statistika respondentů 

Celkový počet návštěv odkazu s on-line dotazníkem byl 1 401, z toho v 851 případech byl 

odkaz pouze zobrazen. Celkový počet kompletně vyplněných a odeslaných dotazníků byl 550. 

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku tak dosáhla 39,3 %. Odhad návratnosti vyplněného 

dotazníku, stanovený v rámci předvýzkumu na 200, byl překročen o 175 %. Téměř polovina 

z celkového počtu 550 dokončených dotazníků byla vyplněna během prvního dne. Čas vyplňování 

dotazníků byl nejčastěji v rozmezí 5 - 10 minut (46,5 %), následovaný rozmezím 10 - 30 minut 

(41,3 %) (viz. příloha 10.2.2, obr. 10-54). Nejčetnější věkovou skupinou respondentů byla skupina 

21 - 40 let (38 %), následovaná skupinou 41 - 60 let (36,5 %) a 61 - 80 let (23,6 %). Věkové skupiny 

do 20 let a nad 81 let byly zastoupeny shodně 5 respondenty (0,9%). Z celkového počtu 550 

respondentů bylo 60,5 % žen a 39,5 % mužů (viz. příloha 10.2.3, obr. 10-85 a 10-86). Největší 

počet respondentů se pohybuje v sídlech nad 500 tis. obyvatel (80,4%), což je v případě České 

republiky pouze Praha. S velkým odstupem následují sídla od 10 do 50 tis. obyvatel (6,4 %), sídla 

do 10 tis. obyvatel (5,8%) a sídla od 50 do 100 tis. obyvatel (4,5 %). Nejméně zastoupenou 

kategorií jsou sídla od 100 do 500 tis. obyvatel, což je v případě České republiky 5 krajských měst.   

Souhrnné výsledky dotazníkového šetření, vygenerované ve formátu platformou Survio, 

jsou součástí příloh této práce. Kompletní analýza a vyhodnocení získaných dat v programu 

 

132 Zdroj dat: Mailchimp (dostupné online na https://mailchimp.com).  
133 Zdroj dat: Facebook (dostupné online na https://facebook.com). 
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Microsoft Power BI je uložena v archivu autora pro případné další využití. Dále jsou uvedeny 

výsledky podstatné pro formulaci dílčích závěrů této fáze výzkumu. 

6.2.2 Kvality veřejných prostranství 

Míra  důležitosti vybraných kvalit veřejných prostranství byla hodnocena  na stupnici 1 

(nejvyšší důležitost) až 6 (nejnižší důležitost), přičemž za nejvyšší důležitost bylo započteno 6 bodů 

a dále sestupně až za nejnižší důležitost 1 bod. Respondenti přikládají celkově nejvyšší důraz na  

bezpečnost veřejných prostranství (průměrné hodnocení 4,3 bodů). Následuje přístupnost (3,9), 

atraktivita (3,7), přehlednost (3,1), mikroklima (3,3) a vybavenost (2,6). 

Hodnocení míry důležitosti bezpečnosti roste s věkem respondentů. Nejvyšší je u věkové 

skupiny 61 - 80 let, nejnižší ve věkové skupině 21 - 40 let, ve které se o první místo dělí 

s atraktivitou. Rozdíl ve vnímání bezpečnosti je patrný také v rámci pohlaví. Zatímco pro ženy je 

bezpečnost na prvním místě prakticky v každém věku, u mladých mužů je bezpečnost až na třetím 

místě za atraktivitou a přístupností. S rostoucím věkem se rozdíly ve vnímání důležitosti 

bezpečnosti veřejných prostranství mezi muži a ženami vyrovnávají, se zvyšujícím se věkem  u 

obou pohlaví převažuje důraz na bezpečnost. Na vnímání důležitosti bezpečnosti má vliv také 

velikost sídla, ve kterém se respondent nejčastěji pohybuje. V případě sídel o velikosti 10 až 

100 tis. obyvatel je vyšší než v případě sídel o velikosti nad 100 tis. obyvatel. přístupnost veřejných 

prostranství se z hlediska míry důležitosti umístila na druhém místě s minimálními rozdíly mezi 

věkovými skupinami 41 - 80 let, muži a ženami. Menší míru důležitosti přístupnosti veřejných 

prostranství přikládají respondenti věkové skupiny 21 - 40. Větší rozdíly ve vnímání přístupnosti 

jsou patrné z hlediska velikosti sídla, ve kterém se respondenti nejčastěji pohybují, a používaného 

dopravního prostředku. Přehlednost veřejných prostranství souvisí s vnímáním jejich bezpečnosti 

méně než přístupnost. U většiny respondentů se umístila na pátém místě s minimálními rozdíly 

mezi věkovými skupinami respondentů, muži a ženami. 

Míra důležitosti atraktivity veřejných prostranství s narůstajícím věkem respondentů klesá. 

Na prvním místě před bezpečností je u mužů a ve věkové skupině 21 - 40 let. Vyšší míru důležitosti 

atraktivity uvedli respondenti, kteří se nejčastěji pohybují v sídlech o velikosti 100 až 500 tisíc 

obyvatel a ti, kteří se často pohybují na kole. Naopak menší míru důležitosti atraktivity veřejných 

prostranství uvedli respondenti, kteří se nejčastěji pohybují v sídlech o velikosti od 10 do 100 tisíc 

obyvatel, kde ji v pořadí přeskočila přehlednost. S atraktivitou veřejných prostranství souvisí jejich 

mikroklima, které se z hlediska míry důležitosti umístily na čtvrtém místě s minimálními rozdíly 

mezi věkovými skupinami respondentů, muži a ženami. Mírné rozdíly jsou patrné z hlediska 

velikosti sídla a používaného dopravního prostředku. Vyšší míru důležitosti má mikroklima 
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veřejných prostranství u respondentů, kteří se nejčastěji pohybují v sídlech o velikosti do 10 tisíc 

obyvatel, a nejnižší důležitost u respondentů, kteří se nejčastěji pohybují v automobilech. 

Vybavenost veřejných prostranství se u všech skupin respondentů umístila s minimálními rozdíly 

na posledním šestém místě. Větší míru důležitosti ji přikládali respondenti, kteří se nejčastěji 

pohybují na kole a v sídlech o velikosti 100 až 500 tisíc obyvatel. 

V tabulkách, tab. 6-1 a tab. 6-2, jsou uvedeny odpovědi respondentů, filtrované podle čtyř 

zvolených kritérií. Čísla uvedená v podbarvených sloupcích udávají míru důležitosti zkoumaných 

kvalit veřejných prostranství jako průměr získaných bodů. Čím vyšší důležitost, tím tmavší odstín 

zelené. Čísla uvedená v šedých sloupcích udávají výsledné pořadí. 
 

Kvality v.p. 
všechny 

odpovědi dle věku dle pohlaví 

body pořadí 21-40 41-60 61-80 muži ženy 

K1 - atraktivita 3,7 3 4,0 1-2 3,7 3 3,1 5 4,1 1 3,4 3 

K2 - bezpečnost 4,3 1 4,0 1-2 4,3 1 4,7 1 3,9 3 4,5 1 

K3 - mikroklima 3,3 4 3,7 4 3,3 4 3,2 4 3,4 4 3,3 4 

K4 - přehlednost 3,1 5 3,4 5 3,1 5 3,2 3 3,3 5 3,0 5 

K5 - přístupnost 3,9 2 3,1 3 4,0 2 4,0 2 4,0 2 4,1 2 

K6 - vybavenost 2,6 6 2,7 6 2,5 6 2,7 6 2,7 6 2,6 6 

Tab. 6-4  Kvalita veřejných prostranství – odpovědi 1/2  (zdroj: vlastní zpracování) 
 

Kvality v.p. 
dle velikosti sídla dle způsobu přepravy   (často a velmi často) 

do 10k 10-50k 50-100k 100-500k nad 500k auto kolo MHD pěší 

K1 - atraktivita 3,9 3 3,3 4 3,3 4 3,8 2 3,7 3 4,0 2 3,9 1 3,7 3 3,7 3 

K2 - bezpečnost 4,0 2 4,7 1 4,7 1 4,3 1 4,3 1 4,2 1 3,7 2-3 4,3 1 4,3 1 

K3 - mikroklima 3,6 4 3,2 5 3,2 5 3,4 4 3,3 4 3,1 4-5 3,5 4 3,4 4 3,4 4 

K4 - přehlednost 3,0 5 3,4 3 3,4 3 3,1 5 3,1 5 3,1 4-5 3,2 5 3,1 5 3,2 5 

K5 - přístupnost 4,1 1 3,8 2 3,8 2 3,6 3 3,9 2 3,8 3 3,7 2-3 3,9 2 3,9 2 

K6 - vybavenost 2,4 6 2,5 6 2,5 6 2,8 6 2,6 6 2,9 6 3,0 6 2,6 6 2,6 6 

Tab. 6-5  Kvalita veřejných prostranství – odpovědi 2/2  (zdroj: vlastní zpracování) 
 

6.2.3 Formy degradace veřejných prostranství 

Míra závažnosti degradace veřejných prostranství byla hodnocena na stupnici 1 (nejvyšší 

závažnost) až 6 (nejnižší závažnost), za nejvyšší závažnost bylo započteno 6 bodů a dále sestupně 

až za nejnižší závažnost 1 bod. Respondenti přikládají z hlediska zkoumaných forem degradace 

veřejných prostranství nejvyšší závažnost nedostatečné údržbě (průměrné hodnocení 4,5 bodů). 

Následuje nedostatek zeleně a mobiliáře (4,2), parkující vozidla (3,7), přemíra venkovní reklamy 

(3,6), přemíra dopravního značení (2,5) a přemíra stožárů a technických skříní (2,4). 



Praktická část – dotazníkové šetření 

81 

 

Hodnocení míry závažnosti nedostatečné údržby veřejných prostranství narůstá s věkem 

respondentů. Nejvyšší závažnost pociťuje věková skupina 61 - 80 let. Mírně vyšší závažnost 

nedostatečně údržby pociťují ženy,  a obyvatelé sídel o velikosti 10 až 100 tis. obyvatel Větší 

rozdíly jsou patrné ve vnímání míry závažnosti nedostatku zeleně a mobiliáře. Zatímco pro ženy je 

na druhém místě, u mužů je dokonce až na čtvrtém místě za přemírou venkovní reklamy a 

parkujícími vozidly. Podobně je tomu v případě respondentů, kteří se nejčastěji pohybují ve 

městech od 10 do 500 tisíc obyvatel, kde se nedostatek zeleně umístil na třetím místě. Značné 

rozdíly vykazuje hodnocení míry závažnosti degradace veřejných prostranství parkujícími vozidly. 

Na prvním místě je u respondentů, pohybujících se v sídlech od 100 do 500 tis. obyvatel. Na 

čtvrtém místě se naopak umístila u mužů, ve věkové skupině 21 - 40 a těch respondentů, kteří se 

často pohybují automobilem. Ve stejný skupinách respondentů je přikládána vyšší míra závažnosti 

přemíře venkovní reklamy. Přemíra dopravního značení a přemíra prvků technické infrastruktury 

ze z hlediska své závažnosti umístila na pátém a šestém místě bez větších rozdílů mezi 

jednotlivými skupinami respondentů. 

V tabulkách, tab. 6-3 a tab. 6-4, jsou uvedeny odpovědi respondentů, filtrované podle čtyř 

zvolených kritérií. Čísla uvedená v podbarvených sloupcích udávají míru závažnosti zkoumaných 

forem degradace veřejných prostranství jako průměr získaných bodů. Čím vyšší závažnost, tím 

tmavší odstín červené. Čísla uvedená v šedých sloupcích udávají výsledné pořadí. 
 

Formy degradace 
v.p. 

všechny 
odpovědi dle věku dle pohlaví 

body pořadí 21-40 41-60 61-80 muži ženy 

D1 - údržba 4,5 1 4,4 1 4,5 1 4,8 1 4,4 1 4,7 1 

D2 - zeleň a mob. 4,2 2 4,1 2 4,1 2 4,4 2 3,6 4 4,6 2 

D3 - park.auta 3,7 3 3,6 4 3,8 3 3,7 3 3,6 3 3,8 3 

D4 - dopr. značení 2,5 5 2,5 5 2,6 5 2,6 5 2,8 5 2,4 5 

D5 - stožáry a t.i. 2,4 6 2,3 6 2,5 6 2,4 6 2,6 6 2,3 6 

D6 - reklama 3,6 4 4,1 3 3,5 4 3,1 4 4,0 2 3,3 4 

Tab. 6-6  Formy degradace veřejných prostranství – odpovědi 1/2  (zdroj: vlastní zpracování) 
 

Formy degradace 
v.p. 

dle velikosti sídla dle způsobu přepravy   (často a velmi často) 

do 10k 10-50k 50-100k 100-500k nad 500k auto kolo MHD pěší 

D1 - údržba 4,4 1 4,8 1 4,8 1 4,1 2 4,6 1 4,8 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 

D2 - zeleň a mob. 4,3 2 3,9 3 3,9 3 4,1 3 4,2 2 4,1 2 4,2 2 4,2 2 4,2 2 

D3 - park.auta 3,8 3 4,0 2 4,0 2 4,5 1 3,7 3 3,2 4 3,7 3 3,8 3 3,8 3 

D4 - dopr. značení 2,6 5 2,3 5 2,3 6 2,8 5 2,5 5 2,7 5 2,5 5 2,4 5-6 2,5 5 

D5 - stožáry a t.i. 2,5 6 2,6 6 2,6 5 2,3 6 2,4 6 2,4 6 2,4 6 2,4 5-6 2,4 6 

D6 - reklama 3,3 4 3,4 4 3,4 4 3,2 4 3,7 4 3,8 3 3,6 4 3,6 4 3,6 4 

Tab. 6-7  Formy degradace veřejných prostranství – odpovědi 2/2  (zdroj: vlastní zpracování) 
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6.2.4 Dopravní značení a venkovní reklama 

Množství dopravního značení v ulicích považuje za spíše nadbytečné nebo nadbytečné 78 % 

všech respondentů. Za přiměřené jej považuje 21 %. Mírné rozdíly v hodnocení jsou patrné podle 

věkových skupin, pohlaví a velikosti sídla, ve kterém se respondenti pohybují nejčastěji. 

Jednoznačné přesvědčení o nadbytečnosti dopravního značení je vyšší u mužů a klesá s rostoucím 

věkem respondentů. Ženy a respondenti ve věkových skupinách 41 - 80 let většinou považují 

dopravní značení za spíše nadbytečné. Z hlediska velikosti sídla považují respondenti dopravní 

značení ve všech případech za spíše nadbytečné. Množství dopravního značení považuje za spíše 

nedostatečné nebo nedostatečné pouhé 1 % respondentů. 
 

Množství dopravních 
značek 

všechny 
odpovědi 

dle věku dle pohlaví dle velikosti sídla 

21-40 41-60 61-80 muži ženy do 10k 10-50k 50-
100k 

100-
500k 

nad 
500k 

nadbytečné 35% 41% 37% 24% 50% 25% 38% 24% 24% 13% 37% 

spíše nadbytečné 43% 39% 44% 47% 40% 46% 41% 52% 52% 56% 42% 

přiměřené 21% 20% 18% 27% 10% 28% 22% 24% 24% 25% 21% 

spíše nedostatečné 1% - 1% 2% - 1% - - - 6% 1% 

nedostatečné - - - - - - - - - - - 

Tab. 6-8  Množství dopravního značení – odpovědi  (zdroj: vlastní zpracování) 
 

Jednoznačný souhlas s tvrzením, že množství venkovní reklamy na veřejných prostranstvích 

je nepřiměřeně vysoké, vyjádřilo 77 % všech respondentů. Nejvíce přesvědčení jsou o tom 

respondenti ve věkové skupině 21 - 40 let, muži a respondenti, pohybující se nejčastěji ve městech 

o velikosti nad 500 tis. obyvatel. S tvrzením spíše nesouhlasí nebo nesouhlasí 5 % respondentů, 

přičemž největší podíl jich je ve městech o velikosti do 10 tis. obyvatelích. Zhruba 3 % 

respondentů nemá v této otázce vyhraněný názor. Největší zastoupení jich je ve věkové skupině 

61 - 80 let a v sídlech o velikosti 100 až 500 tis. obyvatel. 
 

Přemíra venkovní 
reklamy 

všechny 
odpovědi 

dle věku dle pohlaví dle velikosti sídla 

21-40 41-60 61-80 muži ženy do 10k 10-50k 50-
100k 

100-
500k 

nad 
500k 

souhlasím 77% 83% 76% 69% 80% 75% 59% 72% 72% 69% 78% 

spíše souhlasím 16% 12% 17% 18% 14% 15% 25% 24% 24% 13% 15% 

nemám názor 3% 2% 1% 8% 3% 3% 3% - - 13% 3% 

spíše nesouhlasím 2% 1% 4% 2% 2% 2% - 4% 4% 6% 2% 

nesouhlasím 3% 3% 2% 3% 1% 3% 13% - - - 2% 

Tab. 6-9  Přemíra venkovní reklamy – odpovědi  (zdroj: vlastní zpracování) 
 

Automobil využívá k přepravě po městě 35 % všech respondentů jen zřídka, nikdy pak 17 % 

respondentů a velmi často 12 % respondentů. Rozdíly podle věkových skupin a pohlaví jsou 
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nepatrné. Výrazné rozdíly jsou patrné podle velikosti sídel, kde se respondenti pohybují. Často až 

velmi často využívají respondenti automobil ve městech do 50 tis. obyvatel.  

Kolo nikdy nevyužívá k přepravě po městě 52 % všech respondentům, přičemž největší 

zastoupení jich je mezi ženami a ve věkové skupině 61 - 80 let. Větší rozdíly nejsou patrné ani 

podle velikosti sídel. Zřídka kolo využívá k přepravě 37 % respondentů, kteří se nejčastěji pohybují 

v sídlech do 10 tis. obyvatel. Prostředky hromadné dopravy využívá k přepravě po městě 50 % 

všech respondentů, přičemž největší zastoupení jich je v sídlech nad 500 tis. obyvatel a nejmenší 

ve městech o velikosti od 10 do 50 tis. obyvatel. Pěšky se po městě velmi často pohybuje 54 % 

všech respondentů. Největší podíl jich je ve věkové skupině 21 -60 let a v sídlech o velikosti 100 až 

500 tis. obyvatel. 
 

Způsob přepravy po 
městě 

všechny 
odpovědi 

dle věku dle pohlaví dle velikosti sídla 

21-40 41-60 61-80 muži ženy do 10k 10-50k 50-
100k 

100-
500k 

nad 
500k 

Automobil 

nikdy 17% 16% 16% 21% 14% 20% 9% 11% 32% 25% 17% 

zřídka 35% 34% 34% 38% 35% 35% 16% 20% 16% 25% 39% 

někdy 22% 26% 18% 21% 21% 23% 25% 26% 12% 37% 21% 

často 14% 12% 15% 14% 17% 12% 34% 17% 28% 6% 11% 

velmi často 12% 12% 16% 6% 14% 11% 16% 26% 12% 6% 11% 

Kolo 

nikdy 52% 45% 48% 68% 35% 63% 28% 54% 40% 31% 55% 

zřídka 24% 23% 30% 15% 30% 20% 37% 26% 24% 25% 23% 

někdy 14% 17% 15% 11% 18% 12% 19% 14% 8% 19% 14% 

často 7% 11% 6% 5% 12% 5% 12% 6% 16% 13% 6% 

velmi často 2% 4% 2% 1% 5% 1% 3% - 12% 12% 2% 

Městská hromadná doprava 

nikdy 2% 5% 1% 1% 3% 2% 6% 14% 4% - 1% 

zřídka 10% 7% 13% 9% 10% 10% 25% 40% 16% 12% 6% 

někdy 16% 16% 16% 15% 17% 15% 34% 26% 36% 13% 12% 

často 22% 23% 18% 26% 25% 20% 25% 11% 21% 44% 23% 

velmi často 50% 48% 52% 50% 45% 53% 9% 9% 32% 31% 58% 

Pěší schůze 

nikdy - - - 1% - - - - - - - 

zřídka 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% - - - 1% 

někdy 12% 9% 10% 18% 13% 11% 12% 11% 8% 19% 11% 

často 32% 31% 31% 37% 33% 33% 25% 34% 44% 12% 33% 

velmi často 54% 60% 57% 43% 52% 56% 59% 54% 48% 67% 54% 

Tabulka 6-10  Způsob přepravy po městě  (zdroj: vlastní zpracování)  
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6.2.5 Hodnocení vybraných veřejných prostranství 

Výsledky hodnocení zvolených charakteristik všech dvanácti vybraných veřejných 

prostranství jsou součástí příloh této práce (viz. 10.2.3). Rozdíly v hodnocení atraktivity, 

bezpečnosti, prostupnosti, přehlednosti a udržovanosti posuzovaného prostranství jsou z hlediska 

věkových skupin a pohlaví respondentů nepatrné u lokalit OLO-1, BRN-2, DRE-2, BER-3, WIE-1 a 

WIE-4. Mírné rozdíly lze pozorovat u hodnocení lokalit LIN-1 a OST-2. V případě lokality LIN-1 ji za 

více atraktivní (něž udává průměr s odchylkou ± 0,1) považují muži a respondenti ve věkové 

skupině 21 - 40 let. Naopak v případě lokality OST-2 ji stejné skupiny respondentů považují za 

méně atraktivní. Větší rozdíly lze pozorovat u hodnocení lokalit DRE-3 a PLZ-1. Lokalitu DRE-3 

považují za více atraktivní a bezpečnou muži a respondenti ve věkové skupině 21 - 40 let. 

Z hlediska všech hodnocených charakteristik s výjimkou udržovanosti ji považuji za horší 

respondenti ve věkové skupině 61 - 80 let. Podobný jev lze pozorovat v případě hodnocení lokality 

PLZ-1, kterou ve všech hodnocených charakteristikách považují za horší muži. Velké rozdíly 

v hodnocení lze pozorovat u lokalit BRN-1 a OLO-2. V obou případech se jedná o prostranství, 

která prošla v nedávné výraznou proměnou v rámci kompletní rekonstrukce. Lokalita BRN-1 je ve 

všech charakteristikách lépe hodnocena respondenty ve věkové skupině 21 - 40 let. Naopak hůře 

je ve všech charakteristikách hodnocena ve věkové skupině 41 - 60 let. Z hlediska atraktivity a 

přehlednosti ji lépe hodnotí muži. Z hlediska bezpečnosti a prostupnosti ji hůře hodnotí ženy. 

Analogicky je tomu v případě lokality OLO-2. 
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Obr. 6-1  Hodnocená veřejná prostranství  (foto: autor)  

 

Souhrnné výsledky ukazují, že z hlediska vybraných charakteristik byly převážně pozitivně  

hodnoceny lokality LIN-1, BRN-1, OLO-2, BER-3, PLZ-1 a WIE-4. Nejvíce pozitivního hodnocení 

dosáhly lokality WIE-4, BRN-1 a BER-3. Naopak převážně negativně byly hodnoceny lokality OLO-1, 

BRN-2, DRE-2, DRE-3 a WIE-1. Nejvíce negativního hodnocení dosáhla lokalita OLO-1. Prakticky 

neutrálně byla hodnocena lokalita OST-2. 

V tabulce, tab. 6-8, jsou uvedeny souhrnné výsledky pro všechny lokality. Pro hodnocení 

byla pro každý obrázek použita stejná sestava pěti významově opačných dvojic vyjadřujících  

charakteristiku vybrané lokality [Atraktivní - Odpudivý], [Bezpečný - Riskantní], [Prostupný - 

Bariérový], [Přehledný - Neuspořádaný] a [Udržovaný – Zanedbaný.] Lokality byly hodnoceny na 

stupnici od nejvíce pozitivního po nejvíce negativní hodnocení na stupnici 1 až 5 bodů, přičemž 1 
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bod znamená nejvíce pozitivní hodnocení, 5 bodů nejvíce negativní hodnocení. V tabulce jsou 

pozitivní hodnocení, zdůrazněna zeleným podbarvením negativní hodnocení  červeným 

podbarvením Číselný údaj u každé lokality je průměrem získaných bodů. V posledním sloupci je 

uvedeno celkové hodnocení, stanovené jako průměr všech jednotlivých charakteristik.  

V tabulce, tab. 6-10, je pro srovnání uvedeno hodnocení lokalit autorem práce, které 

proběhlo v předstihu v rámci terénního výzkumu. 
 

č.ot. lokalita 
hodnocené charakteristiky   celkové 

hodnocení [Atr - Odp] [Bez - Ris] [Pro - Bar] [Pře - Neu] [Udr - Zan]   

3 OLO - 1 4,3 2,8 2,9 3,7 3,5   3,4 

4 LIN - 1 2,8 2,3 1,9 1,9 1,8   2,1 

5 BRN - 2 3,5 2,8 3,0 2,7 3,4   3,1 

6 DRE - 2 3,1 2,9 3,0 2,5 2,5   2,8 

7 BRN - 1 1,8 2,6 1,7 1,8 1,5   1,9 

8 DRE - 3 3,1 3,1 3,4 3,3 2,8   3,1 

13 OLO - 2 2,6 2,4 2,0 1,8 1,9   2,1 

14 BER - 3 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6   1,9 

15 PLZ - 1 2,3 2,2 2,0 1,9 2,0   2,1 

16 WIE - 1 3,2 3,0 2,5 2,7 2,7   2,8 

17 OST - 2 2,8 2,3 2,9 2,4 2,3   2,5 

18 WIE - 4 1,9 1,7 2,0 1,8 1,4   1,8 

Tab. 6-11  Hodnocení veřejných prostranství – veřejnost  (zdroj: vlastní zpracování) 
  

č.ot. lokalita 
hodnocené charakteristiky   celkové 

hodnocení [Atr - Odp] [Bez - Ris] [Pro - Bar] [Pře - Neu] [Udr - Zan]   

3 OLO - 1 4,6 4,2 3,8 4,6 4,2   4,3 

4 LIN - 1 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4   1,5 

5 BRN - 2 3,4 3,8 5,0 4,2 4,6   4,2 

6 DRE - 2 2,2 1,8 1,4 1,8 2,2   1,9 

7 BRN - 1 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0   1,2 

8 DRE - 3 1,4 2,6 4,2 4,6 2,6   3,1 

13 OLO - 2 1,4 1,8 1,4 1,0 1,4   1,4 

14 BER - 3 3,0 1,8 3,0 3,4 2,2   2,7 

15 PLZ - 1 2,2 2,2 1,8 1,4 3,8   2,3 

16 WIE - 1 2,6 2,2 1,4 1,8 3,4   2,3 

17 OST - 2 2,6 3,8 4,6 2,6 2,2   3,2 

18 WIE - 4 3,0 1,4 2,6 1,8 1,4   2,0 

Tab. 6-12  Hodnocení veřejných prostranství – hodnocení autora (zdroj: vlastní zpravování) 
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6.2.6 Dílčí závěry 

Žádané kvality veřejných prostranství 

Nejvyšší důraz je dáván na bezpečnost veřejných prostranství, přičemž u žen to platí bez 

rozdílu věku, u mužů až ve vyšším věku. To zřejmě u žen v mladším věku souvisí s větším důrazem 

na ochranu při pohybu dětí, u všech osob vyššího věku pak vystupuje do popředí potřeba 

bezpečnosti v souvislosti se sníženou pohyblivostí, schopností orientace a rychlostí reakce.  

Přístupnost veřejných prostranství se umístila na druhém místě žádoucích kvalit, přičemž u 

mladších respondentů má tato kvalita nižší důležitost než u starší populace. Nejvíce oceňují 

přístupnost veřejných prostranství obyvatelé menších sídel, kde je často ovlivněna úrovní, 

případně vůbec existencí veřejné dopravy. S tím koresponduje vyšší důraz na přístupnost u 

obyvatel velkoměst, často využívajících městskou hromadnou dopravu. 

Zajímavým zjištěním je, že poměrně značná část respondentů dává důraz na atraktivitu 

veřejných prostranství, která se umístila na třetím místě celkového hodnocení. Větší důraz na 

atraktivitu klade mladší generace a celkově vyšší důraz na atraktivitu dávají muži, u kterých je 

dokonce na prvním místě žádaných kvalit veřejných prostranství. 

S atraktivitou veřejných prostranství souvisí i jeho mikroklima, které se umístilo na čtvrtém 

místě, s minimálními rozdíly v závislosti na věku a pohlaví. O něco menší důraz na mikroklima 

kladou respondenti z menších sídel, patrně z toho důvodu, že obecně v menších sídlech je lepší 

mikroklima, takže to není vnímáno jako velký problém. 

Přehlednost veřejných prostranství se umístila na pátém místě opět s malými rozdíly v 

závislosti na věku a pohlaví. O něco větší důraz na přehlednost kladou obyvatelé středních a 

velkých sídel, kteří tuto kvalitu hodnotí jako třetí nejžádanější. 

Poslední místo v zájmu respondentů obsadila vybavenost veřejných prostranství a to u 

všech kategorií respondentů. Jedná se o překvapivý výsledek, protože vybavenost veřejných 

prostranství podle předpokladů autora práce souvisí s jejich atraktivitou. 

Formy degradace veřejných prostranství 

Za nejzávažnější formu degradace veřejných prostranství považují téměř všechny kategorie 

respondentů jejich nedostatečnou údržbu, s mírnou výjimkou u obyvatel velkých sídel a 

velkoměst. K nedostatečné údržbě je o něco kritičtější starší generace a ženy. Poněkud překvapivé 

je, že velmi kritický postoj k nedostatečné údržbě mají respondenti, kteří často užívají automobil.  
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Druhé místo v závažnosti forem degradace veřejných prostranství obsadil nedostatek 

zeleně a mobiliáře. O něco méně kritičtí jsou obyvatelé středních a velkých sídel. Toto zjištění je 

poněkud v rozporu s tím, že vybavenost veřejných prostranství považovaly všechny kategorie 

respondentů za nejméně důležitou z uvedených kvalit veřejných prostranství.   

Parkující automobily jsou považovány za třetí nejzávažnější formou degradace veřejných 

prostranství. Větší toleranci k nim vyjadřují mladí lidé a pochopitelně automobilisté, naopak 

přísnější jsou obyvatelé velkoměst, kde parkování na veřejných místech bývá větší problém. 

Venkovní reklama je kupodivu vnímána jako méně závažná forma degradace veřejných 

prostranství než tři výše uvedené, umístila se na čtvrtém místě. Znatelně více kritický postoj k 

reklamě mají muži, mladí lidé a obyvatelé velkoměst, která jsou její přemírou nejvíce zasažena. 

Jako relativně nejméně závažnou formu degradace veřejných prostranství je vnímána 

přemíra dopravní značek, stožárů a technických skříní. 

Dopravní značení a venkovní reklama 

Naprostá většina respondentů považuje množství dopravního značení za nadbytečné, 

přičemž toto přesvědčení je silnější u mužů a mladých lidí. 

Prakticky všichni respondenti (93%) považují množství venkovní reklamy za nepřiměřeně 

vysoké, opět v důrazu na nepřiměřené množství mírně převažují muži a mladí lidé a dále 

obyvatelé velkoměst nad 500 tisíc obyvatel, tj. Prahy.   

Způsob přepravy respondentů 

Zhruba dvě třetiny respondentů se pohybují na území sídla často pěšky nebo městskou 

hromadnou dopravou v podstatě ve všech kategoriích respondentů. Automobilem se často 

pohybují obyvatelé středních sídel oproti obyvatelům velkých sídel a velkoměst nad 100 tisíc 

obyvatel. Zde se automobilem často pohybuje necelá čtvrtina respondentů, většina využívá 

městskou hromadnou dopravu. Kolo nejčastěji využívají respondenti velkých sídel. 

Hodnocení vybraných veřejných prostranství 

V hodnocení fotografií vybraných veřejných prostranství se průměrné hodnocení 

respondentů v některých případech rozchází s hodnocením autora práce. Zejména je znát rozdíl u 

fotografií číslo 3 a 5, kde je hodnocení veřejností pozitivnější než autorovo, naopak veřejnost více 

negativně hodnotila fotografie číslo 6 a 14.  
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6.3 Moderované rozhovory 
Na základě stanovených kritérií bylo tazatelem vybráno celkem dvanáct reprezentativních 

respondentů z oblasti veřejné správy, odborných institucí, správců dopravní a technické 

infrastruktury, architektů a projektantů. Jejich oslovení probíhalo v  dubnu a květnu 2021 

prostřednictvím e-mailové komunikace. S uskutečněním rozhovoru souhlasilo osm oslovených, 

čtyři oslovení nezareagovali vůbec. Náhradní čtyři respondenti byli osloveni na základě 

doporučení od osob, se kterými již rozhovor byl uskutečněn. Z celkového počtu dvanácti 

respondentů souhlasilo devět s pořízením hlasové nahrávky, nikdo nepožadoval zůstat anonymní. 

Získaná data byla převedena do devíti redigovaných přepisů a dvou selektivních záznamů. Jeden 

respondent odpověděl písemně na zaslané dotazy. 

 

resp.  jméno organizace pracovní pozice 

R 1 Michal Doležel Kancelář architekta města Brna vedoucí Oddělení projektů veřejného prostoru 

R 2 Jakub Hendrych Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy senior architekt (Kancelář veřejného prostoru) 

R 3 Jan Šurovský Dopravní podnik hl. m. Prahy technický ředitel (povrch) 

R 4 Jakub Cígler Jakub Cígler architekti architekt 

R 5 Kristýna Drápalová Magistrát hl. m. Prahy asistentka radní pro oblast kultury 

R 6 
Jan Holeček Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze vedoucí Odboru péče o památkový fond 

David Měska Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze technické památky 

R 7 
Jan Krejčí Magistrát hl. m. Prahy vedoucí Oddělení silničního správního úřadu 

Filip Kolerus Magistrát hl. m. Prahy specialista silničního správního úřadu 

R 8 Květoslav Syrový Syrový - dopravní ateliér dopravní inženýr 

R 9 Adam Scheinherr Magistrát hl. m. Prahy náměstek primátora, radní pro oblast dopravy 

R 10 Veronika Fullerová - grafická designérka 

R 11 Ladislav Břeský Krajské ředitelství Policie ČR vedoucí Oddělení dopravního inženýrství 

R 12 Vladimír Musil Technická správa komunikací hl. m. Prahy vedoucí Oddělení správy dopravního značení 

Tab. 6-13  Moderované rozhovory – respondenti  (zdroj: vlastní zpracování) 
 

 Rozhovory byly realizovány převážně v průběhu června 2021. Dále jsou uvedeny jejich 

parafrázované části, rozdělené do tematických okruhů podle dotazované problematiky. Kompletní 

redigované přepisy a záznamy jsou součástí příloh této práce. Parafrázované texty jsou s nimi 

provázány odkazy na konkrétní číslo přílohy a řádky textu, uvedené v závorce na konci odstavce. 

6.3.1 Kvality veřejných prostranství 

Většina respondentů považuje za hlavní kvality veřejných prostranství jejich přehlednost, 

bezpečnost a pobytovost. Související kvality představuje prostornost, přístupnost pro různé 
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skupiny obyvatel a uživatelů, bezbariérovost, jednoduchost a vybavenost. Nezanedbatelná je také 

atraktivita prostoru, aby prostor lákal k zastavení se a k pobytu. Všechny zmíněné kvality jsou 

vzájemně provázané a není možné jednoznačně stanovit jejich pořadí. Kvalitně navržené a 

fungující veřejné prostranství je pečlivě vyváženým kompromisem všech zmíněných kvalit 

v závislosti na charakteru daného prostoru. Kromě výše uvedených kvalit, na kterých se 

respondenti vesměs shodují, jednotliví respondenti zdůrazňují některé své priority, pochopitelně 

často související s jejich profesí.  

Například Jakub Hendrych (R2) mimo jiné zdůrazňuje příjemnost veřejného prostoru 

z hlediska mikroklimatu, například zda je v daném místě dostatek stínu. V této souvislosti Jakub 

Hendrych hovoří o tzv. skrytých kvalitách, které veřejnost nemusí na první pohled vnímat a přitom 

jsou pro město podstatné v souvislosti s náklady na údržbu veřejných prostranství. Jde například o 

schopnost území zadržovat srážkovou vodu (viz. příloha 10.3.2, řádek 2-11). 

Podle Jana Šurovského (R3) je významnou kvalitou přizpůsobivost systému hromadné 

dopravy potřebám konkrétního území. V této souvislosti uvádí tramvajovou a trolejbusovou 

dopravu a schopnost její integrace do stísněných podmínek historických center měst a pěších zón 

při zachování plnohodnotné funkčnosti a výkonnosti. Šurovský jako příklad zmiňuje tramvajovou 

síť ve francouzském Štrasburku a dodává, že v našich podmínkách jsme to nikdy úplně nedokázali, 

protože nás drtí různé normy a zvyklosti (10.3.3, 16-27). 

 Jakub Cígler (R4) poukazuje na to, že projektanti dopravní a technické infrastruktury mají 

v zásobě mnoho technických norem, které je opravňují diktovat základní parametry uspořádání 

prostoru jako je například šířka chodníku, umístění cyklostezky nebo možnost vysadit stromy. 

V této souvislosti hovoří o tzv. tvrdých požadavcích, jako například bezpečnost a bezbariérovost, 

které mají jasnou oporu ve vyhláškách a zákonech, ale jejichž striktní naplňovaní omezuje 

možnosti rozvíjení kvalit veřejných prostranství. Požadavky na příjemný důstojný prostor jsou 

oproti tomu měkké a žádnou oporu v zákonech nemají (10.3.4, ř. 2-22). 

 Kristýna Drápalová (R5) zdůrazňuje především pohodlí pro pěší pohyb a očekává 

pobytovou kvalitu také v případě uličního prostoru, kde převažuje komunikační funkce, například  

možnost posedět na lavičce (10.3.5, ř. 4-12).  

Podle Jana Holečka a Davida Měska (R6) představuje významnou kvalitu historická podoba 

prostředí. Jednotlivé novodobé vstupy by měly být v případě památkově chráněných území 

posuzovány z hlediska souladu s historickým prostředím a cílem je snaha nacházet taková řešení, 

kdy je možné integrovat novodobé stavby a úpravy do daného prostředí bez poškození jeho 

historické celistvosti (10.3.6, ř. 1-7). 
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 Květoslav Syrový (R8) upozorňuje na nutnost umět se vžívat do role dítěte nebo seniora, 

který má zhoršenou schopnost pohybu a orientace a potřebuje vše s dostatečným předstihem 

vidět a chápat, aby věděl kudy se bezpečně pohybovat (viz. 10.3.8., ř. 2-8).  

Podobně to vidí Adam Scheinherr (R9), který také zdůrazňuje, že nejkřehčími uživateli jsou 

právě chodci, na které musí být brán nejvyšší ohled (10.3.9, ř. 2-5). 

 Veronika Rút Fullerová (R10) považuje za důležitý rovněž dostatek kaváren a obchodů. To 

pomáhá vytvářet lidské přátelské prostředí, kde chce člověk trávit čas a kde se mohou mísit různé 

vlivy a názory – antický kořen města jako rodiště demokracie. Zásadní je přitom správné 

urbanistické řešení a kontinuální práce s prostorem na všech úrovních, protože nefunkční 

urbanistické řešení generuje vykořeněná místa, ke kterým obyvatelé nemají vztah a nechtějí o ně 

pečovat (10.3.10, ř. 2-15). 

Podle Ladislava Břeského (R11) je z pohledu policie nejzásadnější kvalitou veřejných 

prostranství bezpečnost provozu a s tím související přehlednost a bezbariérovost. Upozorňuje, že 

občas jdou požadavky na bezpečnost provozu proti sobě. Jako příklad uvádí požadavek na 

zpomalení vozidel a zúžení prostoru pro přecházení. Policie by byla ráda, kdyby se většina 

takových věcí řešila trvalými stavebními úpravami, protože vypadají lépe a snáze se udržují. 

V tomto ohledu ale v některých případech naráží na neshodu s památkáři, kteří bazírují na 

původních obrubnících. Výsledkem je, že se úprava dopravního řešení vyřeší nevzhledně 

balisetami, betonovými bloky a přidáním značek (10.3.11, ř. 2-14). 

6.3.2 Formy degradace veřejných prostranství  

Většina respondentů považuje za nejzávažnější formu degradace veřejných prostranství 

přílišnou dominanci automobilového provozu, kterému se veřejná prostranství přizpůsobují na 

úkor ostatních účastníků provozu, především chodců. Stísněnost, neprostupnost, nepřehlednost a 

nebezpečnost jsou pak už jen důsledky tohoto stavu. Vážnou degradaci prostoru způsobují 

parkující vozidla, která vytváří největší překážky a brání vnímání veřejného prostoru jako celku. 

Problémy rovněž působí spolupráce se soukromými vlastníky veřejných prostranství a skutečnost, 

že se na správě veřejných prostranství podílí řada subjektů – správců, kteří spolu mnohdy příliš 

nekomunikují. Výsledek je nekoordinace jejich záměrů a preference nejjednodušších řešení.   

Jakub Hendrych (R2) jako největší degradaci území vnímá, když není přístupné pro chodce a 

starší obyvatele, což se automaticky překlápí do toho, že je obsluhováno primárně automobily. 

Lidé nevědí co od veřejného prostoru očekávat, nevnímají jeho hodnoty a velmi jednostranně 



Praktická část – moderované rozhovory 

92 

 

nahlížejí na možnosti jeho využívání. Podle Hendrycha na nás platí jen striktní hranice, striktní 

nařízení a pevné bariéry (10.3.2, ř. 13-37). 

Jan Šurovský (R3) rovněž považuje za degradaci veřejných prostranství přílišnou agresi 

dopravního systému a dominanci automobilové dopravy. Následkem adorace automobilové 

dopravy byla výstavba podchodů, nadchodů a likvidace tramvajových tratí. Dnes je naštěstí trend 

opačný (10.3.3, ř. 39-64). 

Kristýna Drápalová (R5) považuje za vážnou formu degradace veřejných prostranství 

„typicky české bastlení“, spočívající v nekoncepčním umisťování a vrstvení prvků na veřejných 

prostranstvích. Jako příklad uvádí ozdobné historické stožáry veřejného osvětlení, na které někdo 

přimontuje jiný typ svítidla, bezpečnostní kameru a držák na reklamu. Příčinu tohoto stavu 

Drápalová vidí ve složitém systému veřejné správy, kdy za každou část ulice zodpovídá někdo jiný 

a každý si dělá co chce. Systém vzájemným domluvám nepřeje (10.3.5, ř. 14-42). 

Jan Holeček a David Měska (R6) považují z pohledu památkové péče za degradaci veřejných 

prostranství v historickém prostředí trvalé zásahy do tvarosloví a struktury uličního prostoru. Jako 

příklad shodně uvádějí nahrazování tradičních dlažeb novými, zvyšování nivelity vozovky do 

úrovně chodníku, rozšiřování chodníkových mysů u křižovatek a nahrazování tradičního mobiliáře 

za nevhodný soudobý. (10.3.6, ř. 9-20). 

Květoslav Syrový (R8) považuje za jednu z hlavních forem degradace veřejných prostranství 

fyzické překážky v podobě parkujících vozidel. Navrhuje například regulaci počtu parkovacích míst, 

změnu parkování z kolmého na podélné nebo že se nebude parkovat zčásti na chodníku, ale pouze 

v prostoru vozovky. Dopravní politika má na podobu veřejných prostranství značný vliv a 

rozhoduje o ní samospráva (10.3.8, ř. 10-26). 

Stejně uvažuje také Adam Scheinherr (R9), který považuje za jednu z forem degradace 

veřejných prostranství jejich stísněnost a nebezpečnost pro chodce, ať už ze strany automobilů, 

nákladních automobilů nebo i městské hromadné dopravy. Trend, který můžeme v posledních 15 

letech vidět ve všech západních metropolích je navracení veřejných prostranství lidem. Praha je v 

tomto směru tak 10 let pozadu, snaží se tento skluz dohnat, ale řada věcí naráží na přebujelou 

byrokracii a neochotu některých úředníků a správců seznámit se s novým trendy. Dále jako vážnou 

formu degradace veřejných prostranství Scheinherr zmiňuje také jejich nečistotu, zanedbanost a 

zchátralost, což spadá do kompetence samosprávy (10.3.8, ř. 7-19). 

Ladislav Břeský (R11) a Vladimír Musil (R12) považují shodně za nejzávažnější formu 

degradace veřejných prostranství jejich přehlcení venkovní reklamou. Z pohledu policie se jedná 

vždy o velký problém, protože každá reklama odvádí vizuální pozornost řidiče a snižuje 
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vnímatelnost dopravního značení. Moc na tom nemění ani to, když je umístěna mimo rozhledové 

trojúhelníky u křižovatek a netvoří překážku pro chodce. Pozornost odvádí vždycky. Nejhorší jsou 

v tomto ohledu velké světelné obrazovky, které bychom chtěli odstranit, ale je to boj s větrnými 

mlýny. Po letech se sice podařilo dát do zákona odstranění billboardů podél dálnic v extravilánu, 

jenže my řešíme intravilán města a to je složitější (10.3.11, ř. 16-24). 

6.3.3 Právní předpisy a veřejná správa  

Respondenti se vesměs shodují, že naše soustava právních předpisů, které se dotýkají 

veřejných prostranství, je zbytečně složitá, nepřehledná a neprovázaná. Ve společnosti ve velké 

míře chybí odpovědnost za společný majetek, vzájemná ohleduplnost a respekt k zákonům a 

nařízením, což vede k začarovanému kruhu, kdy na jednu stranu se vytváří další a další předpisy a 

ukládají další a další povinnosti, které jsou často nedokonalé a někdy i nesmyslné. Ty se pak 

hromadně nedodržují, nedodržování se netrestá, a látá se to dalšími předpisy a sankcemi, které se 

opět nevymáhají a nebo vedou k absurdním zákazům a postihům. Veřejná správa je přebujelá, 

řada různých institucí chrání rozličné veřejné zájmy bez návaznosti na jiné instituce a jiné veřejné 

zájmy. Celý systém veřejné správy je nepřehledný. Na druhou stranu i úředník je vázán striktními 

předpisy a nemůže volně rozhodnout na základě individuální situace ani v případech, kdy by k 

tomu měl důvody a byl ochoten být flexibilní. Chybí důvěra v instituce a kvalitu jejich rozhodování.   

Jakub Cígler (R4) zastává názor, že čím je společnost nekultivovanější, tím si vytváří přísnější 

pravidla. Patrné je to na srovnání některých předpisů, které nejsou v západní Evropě tak přísné 

jako ve východní Evropě. Jako příklad uvádí územní plán, který je v Německu doporučujícím 

materiálem, zatímco u nás je závazný, což někdy vytváří absurdní situace. Jak se na určité věci 

dlouhou dobu nebral ohled, tak o to přísnější se vytváří různé vyhlášky a regulace. Za ty se pak 

veřejná správa schovává, protože nemá kvalitu nebo postavení, aby některým jevům zabránila. 

Podle Cíglera se v posledních letech situace zlepšuje, a téma kvality veřejného prostoru se dostalo 

do širšího povědomí. Stále ale vidí systémový problém v projednávání záměrů. Veřejná diskuse by 

měla předcházet a formovat každý záměr a občané, místní společenství, by se měli vyjadřovat o 

tom co udělat nebo neudělat pouze do určité chvíle, kdy se najde konsenzus a pak by měl být 

záměr respektován i při změně politické reprezentace (10.3.4, ř. 24-35 a 95-111). 

Kristýna Drápalová (R5) zdůrazňuje, že máme zvláštní systém veřejné správy, který je 

extrémně složitý, komplexní a košatý. Máme velké množství předpisů, norem a institucí, které 

chrání různé veřejné zájmy a celý systém je nepřehledný a neumožňuje skutečně koncepční 

řešení. Jako příklad uvádí správu veřejných prostranství, kdy za každou část ulice zodpovídá někdo 

jiný na základě svých striktních předpisů, podle kterých musí formalisticky postupovat a nemůže 
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z nich ustoupit. Logicky tak dochází ke střetům a výsledná řešení jsou kočkopsi, protože 

odpovědnost je rozdělená mezi příliš mnoho subjektů, které se spolu nejsou schopni z povahy 

systému domluvit tak, aby to celé dohromady dávalo smysl. Ve výsledku tak každý udělá jen nutné 

minimum, které je po něm vyžadováno a dochází k samopohybu, který generuje ta nejjednodušší 

technicistní řešení (10.3.5, ř. 29-42 a 128-143). 

Podle Jana Holečka (R6) platí, že čím vyspělejší společnost, tím méně má pravidel, která se 

však dodržují, a čím méně vyspělá společnost, tím více má pravidel, která se pak ale nedodržují. To 

vytváří potenciální prostor pro korupci. David Měska k tomu dodává, že česká společnost je zvyklá 

všechno řešit nějakým omezením nebo opatřením, ale zároveň je historicky velmi emancipovaná a 

povznešená nad dodržování pravidel. (10.3.6, ř. 157-165). 

 Podle Veroniky Rút Fullerové (R10) je u nás veřejná správa typicky laxní, buď nic nevymáhá 

nebo nemá nástroje, lidi, správně napsané zákony a tím nefungují žádná pravidla a limity. Vyhrává 

prostě silnější. (10.3.10, ř. 19-26).     

6.3.4 Vizuální smog 

Respondenti se shodují na přehlcení veřejných prostranství reklamou. Venkovní reklama 

patří tam, kde upozorňuje na určitý podnik nebo služby v místě, případně mohou být ve městech 

kultivované reklamní plochy pro kulturní a společenské akce. Reklamy umístěné kdekoliv na 

cokoliv jsou nepřijatelné, degradují vzhled veřejných prostranství a obtěžují či rozptylují uživatele 

veřejného prostoru. Venkovní reklama by nikdy neměla omezovat základní funkce veřejných 

prostranství jako je volný pohyb, bezpečnost a přehlednost. Za klíčový a velmi bolestný problém 

považují absenci regulace venkovní reklamy z hlediska její podoby a umístění, stejně jako absenci 

citelných postihů za nelegální, nevhodnou a chybně umístěnou reklamu. 

Podle Jakuba Hendrycha (R2) je vizuálním smogem jakákoliv nadbytečná informace nebo 

její zbytečné dublování. Hendrych dále uvádí, že informační prvky a reklamní nosiče by nikdy 

neměly omezovat přístupnost a prostupnost veřejných prostranství (10.3.2, ř. 44-55). 

Jakub Cígler (R4) považuje za vizuální smog na prvním místě billboardy a světelné kinetické 

obrazovky, které jsou velmi nebezpečné pro řidiče, protože upoutávají pozornost mnohem více 

než statická reklama. Instalaci takových věcí považuje za „absolutní balkanizaci naší republiky“ 

nejen ve městech, ale i mimo města, a myslí si, že by mělo být absolutně bez debat vyhlásit na 

tyto prvky nějakou přísnou restrikci. Cígler dále zastává názor, že venkovní reklama do města 

vůbec nepatří, protože neoprávněně upoutává pozornost. V této souvislosti se řečnicky ptá proč 

tam vlastně je a rovnou odpovídá, že jsme si na to prostě zvykli. Myslí si, že by se reklama ve 
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městech měla omezit na kultivované označení provozovny, což je logický oprávněný požadavek. 

Další reklama by měla být umístěna za výlohou, protože obchod je uvnitř v interiéru a tudíž by 

tam měl zůstat. Reklamu vysunutou do prostoru nebo umístěnou na sloupy či dopravní značky 

považuje za nepřijatelnou. (10.3.4, ř. 37-68). 

Podle Kristýny Drápalové (R5) je vizuálním smogem v principu každá venkovní reklama, 

která není umístěna ve výkladci. Jako méně škodlivé považuje reklamní nosiče, které se napříč 

městem objevují v jednotném kultivovaném formátu než reklamní nosiče, které si každý vyrobí jak 

chce a navěsí kam chce. Jako výjimku chápe klasické plakátovací sloupy, které svým způsobem 

patří k charakteru památkové rezervace, ale to se netýká novodobých podsvícených rondelů, 

které by měly z centra spíše zmizet, stejně jako samostatně stojící citylight vitríny a lampostery. 

Drápalová na druhou stranu dodává, že reklama do města v nějaké podobě patří a je to vždycky o 

tom, aby souzněla s okolním prostředím. Podle jejího názoru jsou dnes legislativní možnosti 

regulace reklamy  absolutně nedostatečné. V obecných technických požadavcích nejsou téměř 

žádné požadavky na outdoorovou reklamu a vymáhat něco podle stavebního zákona je noční 

můra. Reklamní plachty si mohou města regulovat vlastní vyhláškou. Co se týče budoucnosti 

venkovní reklamy je Drápalová toho názoru, že bude z veřejného prostoru ustupovat. Už dnes 

tvoří podíl jejího výkonu na celkovém výkonu reklamního trhu pět procent (10.3.5, ř. 44-103). 

Podle Jana Holečka a Davida Měsky (R6) lze za vizuální smog považovat i automobilovou 

dopravu, protože člověk vnímá prostředí z výšky svých očí, to znamená především parter, který je 

tím postižený nejvíce. Ulice v historických prostředích sice byly navrhovány na to, že tam parkoval 

nebo projížděl kočár, ale automobilová doprava dosáhla takové kvantity, že se stává vizuálním 

smogem. Na druhou stranu automobil je výdobytkem civilizace, který si dneska málokdo odpustí a 

určitou míru jeho užívání je třeba umožnit i v historických prostředích. Co se týče venkovní 

reklamy David Měska uvádí, že do města v kultivované podobě patří. Jako pozitivní příklady uvádí 

plakátovací sloupy a stěny pro oznamování kulturních akcí a malované reklamy na štítových 

zdech. Za nekultivovanou podobu reklamy považují světelné obrazovky, reklamu na stožárech a 

plachty na fasádách (10.3.6, ř. 167-181). 

Adam Scheinherr (R9) si pod pojmem vizuální smog představuje přeplácanost a přebujelost 

dopravního značení a reklamních nosičů, kterých je ve městě vidět nejvíce. Někdy je to natolik 

závažné, že degradují veřejný prostor nebo hodnotné stavby a památky, které se v okolí nacházejí. 

Venkovní reklama podle něj do města v určitém množství patří, ale musí být umírněná. Záleží také 

na umístění nosiče reklamy, které je třeba volit s ohledem bezpečnost provozu a snahu veřejný 

prostor nezmenšovat. Podle něj je umístění reklamy na stožárech veřejného osvětlení přijatelné. 
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Zmizet by měly naopak samostatné nosiče citylight vitrín na chodnících, které mohou překážet 

chodcům (10.3.9, ř. 21-39). 

Podle Veroniky Rút Fullerové (R10) jde v případě posouzení co považovat za vizuální smog o 

smysluplnost existence dané věci. Jako příklad uvádí 11 druhů nosičů dopravní navigace na 

maloměstě, když většina řidičů stejně používá GPS. Hlavním problémem je množství nosičů 

parazitujících na sobě navzájem, protože potom i obsahově a formálně skvěle zpracovaná reklama 

zanikne v chaotickém kontextu. Proto je nutné, aby stát přenechal městům více pravomocí. V této 

souvislosti zmiňuje například Polsko, kde došlo ke změně ústavy a vzniku zákona o ochraně 

národní krajiny s tím, že města dostala za úkol s tím do 10 let něco udělat. Také by měly mít 

silnější pravomoc v odstraňování nelegální reklamy a ukládání drsnějších pokut. V západních 

zemích běžně fungují velmi přísné restrikce za nelegální reklamu. V Londýně jsou pokuty například 

tak vysoké, že by si nikdo nemohl dovolit mít na ně „rozpočet“. V tomto ohledu se u nás neudělalo 

nic a podniká se tu v totálním chaosu Dále Fullerová zmiňuje, že outdoorová reklama je typické 

image medium, u kterého není měřitelný skutečný zásah a jde jen o možnost, že reklamu řidič 

nebo chodec zahlédne. Její budoucnost závisí na tom jak se outdoorovým společnostem nadále 

povede prezentovat její efektivitu (10.3.10, ř. 29-55).  

Podle Ladislava Břeského (R11) mohou být některé formy reklamy pro řidiče přínosem, 

třeba když něco hledá. Jedná se o navigační směrovky a informační tabule, které musí být 

umisťovány v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Problémem je, že se to týká pouze 

extravilánu, města nikdo neřeší, takže se s tím budeme ve městech potýkat pořád. Do toho se 

objevují takové názory, že není rozdíl mezi tím, když někdo projíždí kolem reklamní plochy a 

výlohy, která je nasvícená a je zde množství dalších vjemů. To jsou argumenty podporovatelů 

reklam, ale z pohledu policie prostě 90% reklam odvádí pozornost řidiče (10.3.11, ř. 26-33). 

6.3.5 Dopravní značení 

Respondenti se shodují, že dopravní značení je nezbytný prvek veřejných prostranství. 

Problémem může být nadměrný počet dopravního značení, situace, kdy je značení duplicitní i 

triplicitní, umístění značek na chodníky, kde omezují pohyb a výhled, a také velikost dopravních 

značek, protože dopravní předpisy neumožňují v dostatečné míře užívání zmenšených značek ani 

v místech, kde by byly dostačující. I v případech, kdy by zmenšené značky mohly být použity, 

správní orgány se tomu z různých důvodů brání. Počet typů dopravních značek je extrémně velký, 

bylo by vhodné zrevidovat jejich počet a uvážit větší míru jejich sdružování. Umístění dopravních 

značek je leckdy alibistické a leckdy bezohledné, značky se nachází i v místech, kde z povahy 

prostoru nic nehrozí nebo kde vysloveně překáží. Důležitá je rovněž spolupráce dopravní policie a 
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architektů od začátku projektování stavebních úprav veřejných prostranství a možnost využívat 

trvalá stavební řešení pro zajištění bezpečnosti provozu namísto nevzhledných provizorních. 

Podle Jakuba Hendrycha (R2) je problémem dopravního značení například to, že neumíme 

nahradit svislé značení jen vodorovným, což by mnohdy pomohlo. Dopravní značení je primárně 

vázáno na automobilovou dopravu a jeho umisťování prakticky nebere ohled na své okolí a ostatní 

uživatele veřejného prostoru. Ve svém důsledku tak nepřiměřeně zužuje chodníkový prostor a 

omezuje prostupnost pro chodce. Většina projektantů navrhuje dopravní značení striktně podle 

technických předpisů, které jsou pouze doporučující, a nehledá variantní řešení. V tomto smyslu 

jim nahrává striktní výklad silničního správního úřadu a policie, která na dopravní značení nahlíží 

z hlediska vymahatelnosti. Výsledkem je miliarda značek, které sice zajišťují plnou informovanost 

a skutkovou prokazatelnost, ale z pohledu řidiče mohou způsobovat také naprostou 

nepřehlednost a informační smog. Navrhuje proto, aby bylo možné vyrobit atypickou značku pro 

nějakou atypickou situaci i bez toho, aby byla striktně popsána v předpisech. S dopravním 

značením je třeba umět tvůrčím způsobem pracovat (10.3.2, ř. 57-162).  

Stejný postoj zaujímá Jakub Cígler (R3), který má někdy pocit, že architekt jsou od toho, aby 

řešil problémy, které způsobili dopravní inženýři (10.3.4, ř. 45-52). 

Kristýna Drápalová (R4) upozorňuje na opomíjený aspekt vizuálního smogu, způsobeného 

přemírou dopravního značení a dalších utilitárních prvků, a tím jsou komplikace při údržbě a 

úklidu veřejných prostranství. Každý takový prvek, který se v prostoru umístí, ať už jde o sloupek 

dopravní značky, stožár veřejného osvětlení, semafor nebo elektrickou skříň, nejen že upoutává 

pozornost a vytváří překážku, ale také kolem sebe generuje nepořádek (10.3.5, ř. 112-126). 

Podle Jana Holečka a Davida Měsky (R6) se ohledně dopravního značení řadíme ke státům, 

které jej nezjednodušují a naopak jsme zvyklí vizuální smog v podobě dopravního značení ještě 

zahušťovat. Patrně jsme v počtu dopravních značek premianty v Evropě a možná i na světě. 

Památkáři téměř nemají možnost dopravní značení v památkově chráněném území ovlivnit, 

protože ve chvíli kdy projektant řekne, že námi navrhované řešení ohrožuje veřejné zdraví nebo 

bezpečnost, on za to nese odpovědnost a my mu do toho nemáme co mluvit (10.3.6, ř. 96-155). 

Podle Květoslava Syrového (R8) lze část dopravní značení považovat za vizuální smog. Jedná 

se například o některé dopravní značky ve zklidněných vnitřních zónách, kde by v podstatě 

nemusely být žádné, když jsou základní pravidla stanovena na začátku a na konci dané zóny.  

Zákonnou povinnost zajistit bezpečnost a plynulost provozu má silniční správní úřad a Policie ČR, 

kteří dopravní značky osadí v místech, kde to považují za vhodné a to i v případech, kdy ví, že by 
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tam značka být nemusela. Nakonec ji tam ale umístí, protože když dojde na nějaký právní spor, tak 

se zhorší možnost prokázání přestupku (10.3.8, ř. 55-88). 

 Adam Scheinherr (R9) vidí dopravní značení jako vizuální smog v momentě, kdy je značek 

tolik, že je řidič přestane vnímat a představují pro něj téměř zmatečné informace. Scheinherr 

považuje přemíru dopravního značení za jeden z nejmarkantnějších problémů v Čechách, na který 

se v rámci své působnosti náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy zaměřuje. Se svým 

týmem například pracuje na spojení označení Zóna 30 s označením zón placeného stání, což by 

vedlo k možnosti výrazné redukce svislého značení, protože by parkovací zóny bylo možné 

vyznačit pouze vodorovným značením. Dále pracuje na odstraňování nadbytečného značení, 

zábradlí, svodidel a světelných zařízeních na méně frekventovaných křižovatkách nebo alespoň 

jejich nočním vypínání, které se dnes uplatňuje v řadě českých měst. Jako druhou složku 

vizuálního smogu, způsobeného dopravním značení, označil Scheinherr kromě počtu svislých 

značek také jejich velikost, která je mnohdy zbytečná v kontextu parametrů prostoru a návrhové 

rychlosti v úzkých historických uličkách, kde auta stejně víc jak 20 km/hod nejedou a není třeba 

mít zde velkou značku jako na dálnici (10.3.9, ř. 41-76). 

Podle Veroniky Rút Fullerové (R10) je problémem nadměrný počet a nesmyslně časté 

umístění dopravního značení, které lze v takových případech považovat za jednu z forem 

vizuálního smogu. Za problém považuje přemíru podchodů a nadchodů, zábradlí a svodidel, jako 

důsledek snahy každý typ dopravy maximálně oddělit. Řada zkušeností ze zahraničních i českých 

měst přitom ukázala, že auto, kolo, tramvaj i chodec mohou v klidu fungovat v jednom prostoru 

bez zábradlí, výrazných čar na silnici a nadchodů. Jako příklad uvádí rekonstrukci Joštovy ulice 

v Brně, kde zlé jazyky po odstranění zábradlí předpovídali vysokou nehodovost a ukázalo se, že 

tam žádný takový problém v praxi není (10.3.10, ř. 57-80).  

Podle Ladislava Břeského (R11) každá dopravní značka byla v prvopočátku umístěna 

z nějakého důvodu. Není vhodné, aby značky byly na každém rohu, ale kromě bezpečnosti 

provozu jsou i další aspekty, které je tam nutí silniční správní úřady umisťovat, ať už jsou to 

stížnosti občanů nebo nevyhovující stavební stav komunikace. Dále jsou to věci, které si město a 

společnost žádá a musí být na ulici nějak vyznačeny. Jedná se typicky o zóny různých omezení, 

například zónu placeného stání, zónu 30 nebo zónu zákazu vjezdu segwayů a pivních kol. Zóny 

jsou spojené se spoustou dopravních značek, protože silniční zákon není postaven tak, aby stačila 

jen jedna značka na začátku. Jakmile se přeruší, musí se začít znovu další značkou. Z pohledu 

Policie ČR jsou to informativní a výstražné značky, které by tam být nemusely, protože nezajišťují 

bezpečnost a prosazuje je městský úřad jako odpovědi na podněty občanů. Místní a přechodnou 

úpravu dopravního značení v podstatě stanovuje úřad městské části a její nedodržování může 
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postihovat i městská policie. Avšak obecnou úpravu silničního provozu, čímž se rozumí zákonnou 

úpravu, může vymáhat pouze Policie ČR. V této souvislosti Břeský pokračuje, že spousta předpisů 

a povinností řidiče vyplývá už ze zákona a dopravní značky by se ani leckde dávat nemusely.  

Ohledně spolupráce s projektanty Břeský uvádí, že se Policie ČR nesnaží nikdy nic blokovat a 

vždy se snaží najít řešení. Zpravidla v rámci svého stanoviska potvrzuje jen druh značky, 

významovou plochu, a nikoliv její umístění a velikost. To řeší technické podmínky a vzorové listy. 

Je však důležité, aby u celého procesu byla od začátku, protože když už je stavební stav 

komunikace nějak daný, tak už se některé věci dají řešit jenom dopravním značením. Břeský dále 

zmiňuje, že police spíše než dopravní značení preferuje vhodné stavební řešení, které je 

estetičtější a pro řidiče snáze vnímatelné. V tomto ohledu však často naráží na požadavky 

památkové péče nebo nedostatek financí ze strany města, takže se řada věcí řeší provizorně a 

nevzhledně. Některá estetičtější řešení  umožňuje již stávající legislativa, ale úřady tyhle možnosti 

nevyužívají a drží se jednoho výkladu. Jde například o umístění zmenšených značek na 

komunikacích s nižší intenzitou provozu nebo možnost umístit některé informativní značky na 

levou stranu komunikace oproti značkám příkazovým nebo zákazovým, které se umisťují vždy 

vpravo (10.3.11, ř. 54-146). 

Podle Vladimíra Musila (R12) je dopravních značek přespříliš, v Praze jich je dnes zhruba 

350 000. Příčinou je vznik parkovacích a dalších zvláštních zón, integrace cyklistické dopravy a také 

trochu alibismus úředníků, kteří přidáváním značek plní požadavky občanů. Jako příklad uvádí 

přechod se světelnou signalizací, kam se přidá značka pozor děti, snížená rychlost a ještě nápisy na 

vozovce. Díky tomu se v minulosti osadila spousta značek a je načase uvažovat o jejich 

odstraňování. V této souvislosti Musil zmiňuje další aspekt, že osazením značky problém teprve 

začíná, protože nejen pořízení, ale i obnova a údržba dopravního značení je poměrně drahá a je 

třeba s ní v rozpočtu počítat. Investice do nového značení činí více než finance na údržbu 

stávajícího. Co se týče trendu umisťovat zmenšené dopravní značky Musil uvádí, že se všude 

v Praze historicky osazovaly značky základní velikosti, ale zaznamenal několik pokusů umístit 

značky menší. Paradoxně však narazily na to, že jak jsou lidé na standartní velikost značek zvyklí, 

začali se u těch menších v případě spáchání přestupku vymlouvat, že je přehlédli. Silniční správní 

úřad tak začal požadovat standartní velikost i v případě nevýznamných komunikací. Navíc ne 

všechny dopravní značky mohou být podle technických podmínek a vzorových listů zmenšeny a 

když je někdo přesto zmenší, jedná se o svévoli. Podle Musila jsou dopravní značky navrhovány 

spíše pro extravilán a do center měst příliš nepasují (10.3.12, ř. 11-120). 
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6.3.6 Bezbariérové úpravy 

Občané se zdravotním postižením byli ve veřejném prostoru řadu let ignorováni, ale v 

současnosti je problém naopak s nadměrnými a nadbytečnými úpravami veřejných prostranství ve 

prospěch zdravotně postižených a v citelný neprospěch ostatních uživatelů. Prováděcí vyhláška ke 

stavebnímu zákonu 398/2009 Sb. stanovuje velmi přísné podmínky pro bezbariérovost veřejného 

prostoru a její mnohdy rigidní požadavky podle respondentů přinášejí nové problémy v plánování 

a projektování staveb a veřejných prostranství. 

Podle Jana Šurovského (R3) je integrace osob se zdravotním postižením v našich poměrech 

vedena daleko důsledněji než v západních zemích. U nás pro ně nebylo před rokem 1989 uděláno 

skoro nic a nyní se pomyslné kyvadlo vychýlilo na opačnou stranu. Díky velkému množství 

striktních nařízení máme při projektování tak málo stupňů volnosti, že nakonec musíme realizovat 

prefabrikovaná řešení, abychom vyhověli všem požadavkům. Ta však nejsou od určité chvíle 

kompatibilní s tím, že navrhujeme veřejný prostor ve městě. Problém podle Šurovského spočívá 

v tom, že si někdo resortisticky řeší nějaké své téma bez ohledu na kontext. Vznikají tak absurdní 

věci, které musí projektanti splnit, a přemíra požadavků vzájemně nekompatibilních vede k 

neřešitelným situacím. Jako příklad uvádí tramvajové zastávky, kdy se projektanti někdy raději 

zákon obejdou, než aby najednou řešili všechny požadavky jako u novostaveb (10.3.3, ř. 182-213). 

Podle Jana Holečka a Davida Měsky (R6) z pohledu památkové péče je vždy vážena míra 

potřebnosti bezbariérových úprav a nakolik navrhovaná úprava poškodí celistvost historického 

prostředí. Jsou situace, kdy navrhované úpravy považujeme za nepotřebné a stavíme se k nim 

negativně, upřesňuje David Měska. Jan Holeček dodává, že často se jako jediná možná řešení 

prosazují z pohledu imobilního občana ta nejpohodlnější a to i za cenu, že jejich realizací dochází 

k nadměrným zásahům do památek. Souvisejícím problémem je skutečnost, že řada věcí ohledně 

bezbariérovosti je upravená normami, které nejsou psány na historická prostředí. V případech 

oprav stávajících prvků nemusí být normy respektovány, ale v případech nových prvků musí být 

striktně dodrženy. V takových situacích je někdy téměř nemožné nové prvky do historického 

prostředí začlenit (10.3.6, ř. 37-71). 

Květoslav Syrový (R8) se zaměřuje zejména na prováděcí vyhlášku č. 398/2009 Sb. ke 

stavebnímu zákonu. Uvádí, že některé situace tam nejsou řešeny a ani být nemohou. Vyhláška má 

být stejně jako zákon jednoduchá, řešit základní práva a povinnosti, stanovit nějaká čísla a 

základní limity. Teprve pak jsou metodiky, kde je na 200 stranách podrobně rozebráno jak se 

zachovat v určitých situacích. Syrový dále uvádí, že striktnost dodržování předepsaných pravidel je 

někdy v rozporu se smysluplností navrhovaných opatření. Na jednu stranu je důležité posoudit 
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kam je potřeba handicapované dovést, na druhou stranu je nutné respektovat logický pohyb 

ostatních uživatelů, aby nedocházelo k jejich zbytečnému a neúčinnému omezování. Vždy je třeba 

hledat kompromis pro zajištění pohybu všech uživatelů veřejných prostranství (10.3.8, ř. 168-202). 

6.3.7 Dílčí závěry 

Odborníci různých profesí, kteří se zabývají vytvářením veřejných prostranství nebo 

ovlivňují jejich podobu skrze infrastrukturní prvky, se vesměs shodují v několika základních rysech. 

Všichni považují za žádoucí kvality veřejných prostranství jejich bezpečnost, přehlednost, 

prostupnost a pobytovost. Všichni zdůrazňují, že tyto kvality musí být navzájem provázané a 

vyvážené ve prospěch všech uživatelů veřejných prostranství.  

Za degradaci veřejných prostranství odborníci považují zejména přílišnou dominanci 

automobilového prostoru na úkor ostatních uživatelů a z toho plynoucí nepřehlednost, 

nebezpečnost a stísněnost, která má za následek celkovou neatraktivitu veřejných prostranství. 

Dalším negativním faktorem je z pohledu odborníků přemíra informačních prvků různého druhu, 

dopravního značení a venkovní reklamy. 

Soustavu právních a technických předpisů upravujících či ovlivňujících podobu veřejných 

prostranství odborníci vesměs považují za zbytečně složitou, nepřehlednou a neprovázanou. V 

některých ohledech jsou předpisy zbytečně svazující a znemožňující logická řešení. Státní správa je 

roztříštěná do řady různých organizací, které rozhodují samostatně a často bez ohledu na jiné 

organizace a jiné chráněné nebo regulované veřejné zájmy. 

Vizuální smog odborníci považují shodně za zcela nežádoucí a za hlavního viníka vizuálního 

smogu vesměs považují venkovní reklamu, v některých případech i nadměrný počet informačních 

prvků a dopravního značení. 

Dopravní značení je shodně označeno za nezbytnou a nutnou součást veřejného 

prostranství, avšak odborníci kritizují množství a v některých případech i podobu dopravního 

značení. Základní problém opět vidí v příliš rigidních předpisech, někdy alibistickém přístupu 

úřadů a časté nespolupráci subjektů, které o dopravním značení a jeho umístění rozhodují. 

Bezbariérovost veřejných prostranství je v současné poučenosti podle odborníků 

nepochybně nutná, ale neměla by být vytvářena doslova za každou cenu a na úkor celkové 

přehlednosti a prostupnosti veřejných prostranství. Požadavky na bezbariérové úpravy by neměly 

vytvářet překážky v prostoru a zásadně omezovat nejširší veřejnost. Taktéž by měly brát větší 

ohled na památkové hodnoty veřejný prostranství v historických centrech měst. 
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7 Celkový závěr 

Celkový závěr byl přijat na základě dílčích závěrů teoretické části práce (obsahové analýzy 

stávajících právních a technických předpisů) v porovnání s dílčími závěry praktické části práce 

(terénního výzkumu, dotazníkového šetření a moderovaných rozhovorů). Důraz byl kladen 

především na vyhodnocení dopadů příslušných právních a technických předpisů, oborových 

norem a standardů, na realitu tvorby a fungování veřejných prostranství, a současně na zkoumání, 

jak zpětně realita života na veřejných prostranstvích ovlivňuje či by měla ovlivňovat změny v 

legislativě. Jednotlivá zjištění a případná doporučení ke každé zkoumané oblasti jsou obsaženy v 

dílčích závěrech kapitol (viz. kapitoly 5.8, 6.1.4, 6.2.6 a 6.3.7). 

7.1 Hypotéza a výzkumné otázky  
Hlavní výzkumná otázka byla formulována jako hypotéza, následujícího znění: 

H1 Na degradaci veřejných prostranství se významnou měrou podílí stávající právní a 

technické předpisy, které nedostatečně zohledňují jejich výslednou estetickou a 

pobytovou kvalitu. 

Lze konstatovat, že hypotéza stanovená v rámci výzkumu byla částečně přijata a částečně 

odmítnuta. Na degradaci veřejných prostranství, tedy procesu snižování jejich žádoucích kvalit, se 

stávající právní a technické předpisy nepochybně podílejí, ale nikoliv významnou nebo lépe řečeno 

rozhodující měrou. Zásadním nedostatkem stávajícího právního rámce je především nejasné 

zakotvení pojmu veřejné prostranství a  nepřehledné, občas kontroverzní nastavení kompetencí 

jednotlivých aktérů při výkonu veřejné správy. Právní předpisy jsou z principu formulovány 

v obecné rovině a vesměs nemají na podobu veřejných prostranství bezprostřední vliv. Ten mají 

hlavně technické předpisy a normy, které zákonné požadavky v určité oblasti do detailu rozvádějí 

a podle kterých jednotlivý aktéři postupují. Problémem je  způsob jejich uplatnění a interpretace 

konkrétních ustanovení. 

Technické normy nezohledňují estetické ani pobytové kvality veřejných prostranství, jsou 

úzce specializované a zaměřené na předmět svého zájmu. Navíc v mnoha případech nejsou 

obecně závazné a tudíž špatně vymahatelné. Výsledná podoba veřejných prostranství je tak 

zásadně ovlivněna kvalitou rozhodnutí orgánů veřejné správy, které by v rámci správních řízení 

měly brát v potaz všechny veřejné zájmy a hledat kompromisní řešení, ale ne vždy se tak děje  a 

ne vždy je to ku prospěchu věci. Bohužel se mnohdy úřady za paragrafy a technické normy 

alibisticky schovávají, preferují nejjednodušší standardizovaná řešení a vícenásobně se jistí pro 
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případné spory, kdyby jejich rozhodnutí někdo napadl u soudu nebo nadřízeného správního 

orgánu. Na degradaci veřejných prostranství se významnou měrou podílí složitý systém veřejné 

správy a rozdrobené kompetence při tvorbě a správě veřejných prostranství, což platí zejména pro 

ve velká města, spolu s obavami z obecně rozšířeným nedodržováním  pravidel ze strany 

veřejnosti, a s jejich vymahatelností. 

V souvislosti s výzkumným problémem byly formulovány doplňující výzkumné otázky: 
 

O1 Které právní a technické předpisy a jejich konkrétní ustanovení negativně ovlivňují 

podobu veřejných prostranství a jaké jsou možnosti jejich úprav? 

Výzkum ukázal, že nejvíce podobu veřejných prostranství ovlivňuje zákon o pozemních 

komunikacích, související zákon o provozu na pozemních komunikacích, jejich prováděcí vyhlášky 

a hlavně technické předpisy Ministerstva dopravy, které se zabývají umístěním a provedením 

dopravního značení a dopravních opatření. Dalšími předpisy, které mohou negativně ovlivnit 

podobu veřejných prostranství jsou technické normy týkající se světelných signalizačních zařízení, 

tramvajových tratí, veřejného osvětlení a také vyhláška o bezbariérovém užívání staveb. 

Poukázání na konkrétní ustanovení těchto předpisů, včetně jejich možných úprav, obsahují dílčí 

závěry teoretické části práce, viz. kapitola 5.8.    

Výzkum dále potvrdil předpoklad autora práce, že stávající stavební zákon ovlivňuje podobu 

veřejných prostranství minimálně a soustředí se prakticky jen na jejich vymezení v rámci 

územního plánování. Zcela nedostatečná je v tomto ohledu regulace venkovní reklamy, kterou se 

stavební zákon zabývá jen okrajově. Bohužel se ukazuje, že ani nový stavební zákon, schválený 

v červenci 2021 s účinností od 1. července 2023, nepřináší v tomto směru žádný posun. 

Velmi překvapivé bylo naopak zjištění, že české právní a technické předpisy již dnes 

umožňují řadu řešení, která by výrazně pomohla snížit degradaci veřejných prostranství, například 

přemírou různých sloupků a stožárů. Již dnes je možné nařídit vlastníkovi budovy, přiléhající 

k uličnímu prostranství, strpět na fasádě konzoly nebo úchyty pro převěsy trolejového vedení a 

veřejného osvětlení nebo uchycení dopravního značení. Tato zákonná možnost však není úřady a 

správci infrastruktury příliš často využívána, patrně z důvodu náročnější administrativy 

s vyřizováním věcných břemen a jednorázových úhrad za toto omezení vlastnického práva. Pro 

zajímavost je v tomto kontextu třeba dodat, že v případě umisťování tabulek s názvy ulic nebo 

veřejných prostranství je podobná zákonná možnost využívána běžně. Uchycení takové tabulky na 

fasádu je dokonce bezúplatné a v případě odmítnutí ze strany vlastníka budovy pokutovatelné. 
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O2 Jak vysokou četnost prvků dopravní a technické infrastruktury a venkovní reklamy lze 

považovat za jednu z forem degradace veřejných prostranství? 

Výzkum ukázal, že rozdíly v četnosti dopravního značení mezi zkoumanými českými a 

zahraničními městy nejsou tak velké jak se obecně traduje. Výrazné jsou však rozdíly v umisťování 

a provedení dopravního značení v zahraničních městech. Svislé dopravní značky jsou zde menší, 

subtilnější, ve vyšší míře sdružované v rámci jednoho nosiče a z rubové strany řešené tak, aby na 

sebe poutaly pozornost co nejméně. Značky jsou častěji umisťovány k budovám nebo na konzoly, 

provizorní dopravní opatření jako například balisety a vodicí betonové stěny zde téměř nepotkáte. 

Kultivovanější a méně nápadné je i vodorovné značení. Na druhou stranu dopravní značení 

v českých městech je více nápadné a srozumitelné, přesto vyšší bezpečnost na pozemních 

komunikacích nezajišťuje. Ve vybraných zemích, Německu a Rakousku, jsou veřejností více 

respektována zákonem daná pravidla, takže není třeba, aby bylo dopravní značení zvláště výrazné, 

v podstatě má doplňkovou úlohu. 

Velmi zajímavé výsledky výzkum ukázal z hlediska četnosti stožárů veřejného osvětlení, 

trakčního vedení a světelných signalizačních zařízení. Zatímco ve zkoumaných českých městech je 

jejich četnost mezi městy srovnatelná, v zahraničních městech je oproti českým sotva poloviční. 

Tento rozdíl je dán mnohem vyšší mírou využívání konzol na fasádách a převěsů mezi budovami 

pro uchycení nejen trolejového vedení, ale také veřejného osvětlení a návěstidel světelných 

signalizačních zařízení. Celkově je patrné, že se nad umístěním a podobou dopravně-technických 

prvků v zahraničí více přemýšlí s ohledem na prostupnost a přehlednost prostoru. Výsledkem je 

uliční prostor s minimem fyzických překážek v podobě různých popěrných sloupků a stožárů, který 

je tak více přehledný a prostupný, zkrátka více veřejným prostranstvím a ne jen pozemní 

komunikací. Zajímavý je dopad takového prostoru na vnímání veřejnosti, která se jím pohybuje. 

Pokud se nemusíme soustředit na případné překážky v naší cestě, více vnímáme okolí, například 

parter okolních budov, což vede k příjemnému pocitu z okolí a snaze v prostoru setrvat. 
 

O3 Jakou míru závažnosti přisuzuje degradaci veřejných prostranství přemírou prvků 

dopravní a technické infrastruktury a venkovní reklamy veřejnost?   

Výzkum ukázal, že výrazná většina veřejnosti vnímá množství dopravního značení za 

nadbytečné a téměř všichni souhlasí s tvrzením, že množství venkovní reklamy na veřejných 

prostranstvích je nepřiměřeně vysoké. Přesto se přemíra reklamy umístila v rámci dotazníkového 

šetření na čtvrtém místě z hlediska závažnosti forem degradace a přemíra dopravního značení na 

pátém místě. Přemíra stožárů a skříní technické infrastruktury skončila až na posledním šestém 
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místě. Tento výsledek ukazuje na skutečnost, že většina veřejnosti je na dopravně-technické prvky 

ve veřejném prostoru zvyklá, považuje je za nezbytnou nutnost a příliš je nevnímá. 

Mnohem více si veřejnost všímá těch forem degradace, které jsou následkem nedostatečné 

pozornosti věnované veřejným prostranstvím ze strany jejich vlastníků, tedy nejčastěji samospráv. 

Nejvyšší míru závažnosti přisuzuje veřejnost nedostatečné údržbě, následované nedostatkem 

zeleně a mobiliáře. Zde se opět objevuje jistý rozpor, protože v rámci hodnocení míry důležitosti 

kvalit veřejných prostranství se jejich mikroklima objevilo na čtvrtém místě a vybavenost až na 

posledním šestém místě. Na prvním místě se naopak umístila bezpečnost a přístupnost, tedy 

paradoxně kvality nejvíce degradované přemírou dopravně-technických prvků. 

Výzkum ukázal, jak rozdílné je vnímání pojmu kvality veřejných prostranství a formy jejich 

degradace ze strany veřejnosti napříč věkovými skupinami. Domnívám se, že to svědčí o stále ještě 

nedostatečně rozšířeném povědomí o společenském a městotvorném významu veřejných 

prostranství, jejich žádoucích kvalitách, podobě a způsobu využívání. Osobně jsem přesvědčen, že 

jde částečně o dědictví komunistického režimu, kdy byl pojem veřejný prostor vymazán ze 

společenského vědomí a ztratil se pocit spoluzodpovědnosti za něj. Stal se prostorem všech a 

zároveň nikoho, kde platí striktní nebo žádná pravidla. Moc na tomto vnímání nezměnila ani 

devadesátá léta, kdy do veřejného prostoru vstoupila komerce, zpočátku prakticky bez jakýchkoli 

pravidel a nadměrně se upřednostnily práva individuálních vlastníků před veřejným zájmem. 

Následky v podobě přebujelé venkovní reklamy a nekonečných potíží při budování jakýkoliv 

veřejných staveb a provozních zařízení si dnes již uvědomujeme, ale cesta k vyváženému 

kompromisu mezi různými zájmy bude ještě složitá. 

7.2 Diskuse a limity výzkumu 
Základním limitem výzkumu bylo samotné zúžení zkoumaného jevu, degradace městských 

veřejných prostranství, na tu formu, která je způsobena přemírou prvků jejich dopravně-technické 

vybavenosti a venkovní reklamy. Ta má za následek především vizuální, estetickou a funkční 

degradaci veřejných prostranství. Stranou výzkumu zůstaly, v souladu s upřesněným zadáním 

práce, ostatní formy degradace specifikované v kapitole 3.2. Zúženému okruhu zkoumaného jevu 

odpovídal výběr zkoumaných prvků, vzorek veřejných prostranství a zkoumané lokality.  

V případě navazujících akademických prací na obdobné téma by bylo vhodné zaměřit se na 

ostatní formy degradace a jejich vzájemné ovlivňování, čemuž by odpovídal výběr jiného 

segmentu zkoumaných prvků vybavenosti, vzorku veřejných prostranství a zkoumaných lokalit. 
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Terénní výzkum 

V rámci terénního výzkumu byla zkoumána a dokumentována četnost výskytu prvků 

dopravně-technické vybavenosti a venkovní reklamy na vzorku veřejných prostranství ve 

vybraných českých a zahraničních městech. Nad rámec původního záměru byl výzkum rozšířen o 

zjištění četnosti ostatních prvků vybavenosti, které primárně nesouvisí s tématem práce (např. 

stromy, lavičky, odpadkové koše), ale nabízí zajímavé srovnání s četností zkoumaných dopravně-

technických prvků. Shromážděná data mohou sloužit jako podklad pro navazující výzkum, který by 

se zabýval přesnějším stanovením optimální míry četnosti jednotlivých prvků vybavenosti 

veřejných prostranství. Teprve na základě té by bylo možné určit, v jakých případech jde o 

nedostatek nebo přemíru, která má za následek degradaci žádoucích kvalit veřejných prostranství. 

Limitem terénního výzkumu byla také volba výzkumného vzorku veřejných prostranství. Ten 

byl v souladu s tématem práce omezen na městské třídy v centrálních částech města 

s tramvajovou nebo trolejbusovou dopravou. Nad rámec původního záměru byly do výzkumu 

v jednotlivých lokalitách zařazeny také běžné ulice bez veřejné dopravy v obytné zástavbě. 

Výsledky ukázaly očekávatelné rozdíly z hlediska četnosti jednotlivých prvků, které by bylo 

zajímavé dále kvantifikovat v rámci navazujícího výzkumu. Souvisejícím limitem terénního 

výzkumu byla volba zkoumaných lokalit, omezených na města s více než 100 tisíci obyvateli. Jejich 

podíl na celkovém počtu obyvatel České republiky je však pouze pětinový. Proto by bylo vhodné 

rozšířit výzkum na menší města tak, aby byly výsledky reprezentativnější. 

V rámci terénního výzkumu byla pořízena bohatá fotografická dokumentace zkoumaných 

prvků dopravně-technické infrastruktury, která by mohla být podkladem pro další práce, 

zabývající se možnostmi úpravy jejich podoby a stavebně-technického provedení. V rámci této 

práce proběhlo takové zhodnocení pouze v případě svislého dopravního značení. 

Dotazníkové šetření 

V rámci dotazníkového šetření byla zkoumána především míra vnímání důležitosti 

základních kvalit veřejných prostranství a závažnosti základních forem jejich degradace ze strany 

veřejnosti. Počet vyplněných dotazníků výrazně převýšil očekávání a dosáhl hranice pěti set 

padesáti. Reprezentativnost vzorku respondentů však byla snížena tím, že 80 % respondentů 

uvedlo, že se nejčastěji pohybuje ve městě nad 500 tisíc obyvatel, tedy v Praze. Podle statistických 

údajů přitom žije ve městech s počtem nad 100 tisíc obyvatel přibližně 22 % české populace. 

Z hlediska pohlaví a věkových kategorií byli respondenti rozvrstveni vcelku rovnoměrně s výjimkou 

věkové skupiny pod 20 let, která byla pochopitelně zastoupena méně. V případě navazujícího 
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výzkumu by bylo zajímavé dotazník více zaměřit na obyvatele menších měst pro zjištění rozdílů ve 

vnímání kvalit veřejných prostranství mezi menšími a většími městy. 

Jistým limitem dotazníkového šetření mohla být formulace jednotlivých otázek na postoje 

respondentů s výčtem alternativ možných uzavřených odpovědí. Tato forma dotazování byla 

zvolena především s ohledem na povahu výzkumu a kvantitativní zpracování získaných dat. 

Nebezpečí ztráty pozornosti respondenta a stereotypizace odpovědí bylo redukováno optimálním 

počtem otázek, jejich střídáním v blocích a variabilitou jednotlivých typů otázek. 

Moderované rozhovory 

V rámci moderovaného rozhovoru s aktéry, vstupujícími do procesu tvorby a správy 

veřejných prostranství, byla zjišťována míra vnímání závažnosti zkoumaného jevu z hlediska 

odbornosti a profesního zaměření respondentů. Dotazování probíhalo podle předem 

připraveného schématu a souboru otázek, které byly v průběhu rozhovoru tazatelem doplňovány 

nebo modifikovány v závislosti na odpovědích respondenta. Limitem výzkumu mohlo být ovlivnění 

odpovědí respondentů ze strany tazatele doplňkovými otázkami, kladenými tazatelem bez 

předchozí přípravy a tudíž více pod vlivem vlastního názoru. 

7.3 Souhrn 
Hlavním nedostatkem české legislativy ve vztahu k veřejným prostranstvím, který se jako 

červená nitka vine řadou právních a technických předpisů, je jejich samotné zakotvení a definice. 

Definice se vyskytuje pouze v zákonu o obcích a zní: „Veřejným prostranstvím jsou všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 

omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 134 

Tato definice slouží zejména k zajištění správy veřejných prostranství a možnosti samospráv 

regulovat aktivity na nich probíhající. Základním kritériem veřejných prostranství je jejich obecné 

užívání, definované jako přístupnost pro všechny bez omezení a bez ohledu na formu vlastnictví. 

Tato definice, na kterou ve svých ustanoveních navazují prakticky všechny ostatní zákony, 

vyvolává opakované spory ohledně míry zásahu do vlastnických práv soukromých vlastníků 

veřejných prostranství a možností samospráv ukládat jim povinnosti. Tohle jistě zajímavé téma 

však nebylo předmětem této práce. Samotná definice v zákonu o obcích není jádrem problému, 

neboť pro účely správy majetku a regulace obecného a zvláštního užívání veřejných prostranství je 

 

134 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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dostačující. Problém nastává ve chvíli, když se zaměříme na jejich fyzickou podobu, kdo a jakým 

způsobem ji ovlivňuje nebo spíše diktuje. Podle stavebního zákona jsou veřejná prostranství 

podmnožinou veřejné infrastruktury, spolu s dopravní infrastrukturou, technickou infrastrukturou 

a občanskou vybaveností. Ve skutečnosti jsou však spíše podmnožinou dopravní infrastruktury, 

protože většinu veřejných prostranství v zastavěném území nepředstavují náměstí a parky, ale 

ulice a chodníky. Uliční prostranství jsou tak podle stávajících předpisů v podstatě překryvnou 

plochou, protože jsou považována jak za veřejné prostranství, tak místní komunikaci. Z toho 

plynou výrazně rozdílné požadavky a kompetence jednotlivých aktérů, majících jejich správu a 

údržbu na starost. 

Veřejná prostranství nemají svůj vlastní zákon jako ostatní subsystémy veřejné 

infrastruktury, například již zmíněné pozemní komunikace, inženýrské a komunikační sítě. Jejich 

uspořádání a podoba je tak ve velké míře diktována právě těmito zákony a jejich prováděcími 

vyhláškami. Podobu uličních prostranství tak primárně určuje zákon o pozemních komunikacích, 

který je navíc zaměřen převážně na komunikace ve volné krajině. Vydatně mu v tom pomáhá 

zákon o drahách, pokud jsou v uličním profilu přítomny tramvaje nebo trolejbusy. Zákony 

zaměřené na technickou infrastrukturu ovlivňují podobu veřejných prostranství především skrze 

ochranná pásma vedení inženýrských sítí, které ačkoliv jsou v intravilánu obcí vedeny převážně 

pod povrchem, mají dopad na možnosti umístění veřejné vybavenosti na povrchu.  

Obecná zákonná úprava základních požadavků na jednotlivé prvky dopravní a technické 

infrastruktury je dále rozvedena příslušnými technickými normami. Zde však vyvstává další 

problém. Technické normy obsahují detailní požadavky ve vztahu k oboru své působnosti a pokud 

jsou ze zákona závazné, musí být dodrženy. V ostatních případech je to však sporné, protože české 

technické normy nejsou obecně závazné a záleží tudíž na jednotlivých aktérech, jestli zákonné 

požadavky prokáží splněním příslušné normy nebo jiným způsobem. Současná praxe je bohužel 

taková, že se úřady, ale i mnozí projektanti, za striktní požadavky technických norem jako jediné 

přípustné řešení schovávají. Technických norem je přitom několik desítek tisíc a pro běžného 

smrtelníka je prakticky nemožné se v nich orientovat. Vytvářejí houšť, do které zvenku není vidět a 

vyznají se v ní jen ti, jejichž profese se dotýkají nebo je dokonce sami „za zavřenými dveřmi“ 

vytvářejí. Výsledkem je všestranný tlak na nejjednodušší unifikovaná řešení, která neberou žádný 

ohled na podobu a celkovou kvalitu veřejných prostranství. Jednostranný výklad technických 

norem představuje pomyslný bič, protože v nich obsažené „tvrdé“ požadavky válcují všechny 

ostatní „měkké“ požadavky, jako je například výsadba stromů nebo četnost a umístění městského 

mobiliáře. Pro tyto požadavky žádné striktní normy neexistují. Mnohdy se tak jedná o souboj 

několika veřejných zájmů, ve kterém zvítězí ten, který najde v právních předpisech lepší oporu. 
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V rámci své disertační práce, podpořené osobní pracovní zkušeností jak z projekční sféry, 

tak z veřejné správy, jsem dospěl k názoru, že v českém právním systému chybí předpis, který by 

se přímo věnoval veřejným prostranstvím. Důsledkem je výše popsaná nadvláda technických 

norem, zaměřených primárně na dopravně-technickou infrastrukturu a naopak absence právních 

norem, které by například regulovaly venkovní reklamu. Další veřejné zájmy, jako jsou kvalitní 

životní prostředí nebo ochrana kulturního dědictví, nejsou do procesu tvorby a správy uličních 

prostranství prakticky vpuštěny. Výjimkou jsou v tomto ohledu zájmy osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, které jsou stanoveny zvláštní vyhláškou. Jsem toho názoru, že 

veřejná prostranství jsou z principu místa, kde by se měly jednotlivé veřejné zájmy potkávat, 

kombinovat, a nikoliv navzájem popírat a přebíjet. 

Uvažovaný předpis o veřejných prostranství byl měl mít charakter prováděcí vyhlášky ke 

stavebnímu zákonu, stejně jako vyhláška o obecných požadavcích na využívání území nebo již 

zmíněná vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Uvažována vyhláška o obecných požadavcích na veřejná prostranství by měla zakotvit 

jejich městotvorný a společenský význam a z toho plynoucí požadavky na jejich podobu a 

využívání. Měla by zakotvit již zmíněné „měkké“ požadavky a vytvořit tak zákonnou protiváhu 

právním a technickým předpisům, zaměřeným primárně na dopravně-technickou infrastrukturu. 

Domnívám se, že špatnou, leč bohužel výstižnou vizitkou naší společnosti je skutečnost, že pěší 

zóna je jednou z kategorií pozemních komunikací. Je třeba změnit zažité paradigma, že nejdříve se 

projektuje doprava a inženýrské sítě a teprve na závěr se dostane, tam kde mezi stožáry a 

značkami zbude místo, na veřejnou zeleň a městský mobiliář. Myslím, že by tomu mělo být přesně 

naopak. Dopravní a technická infrastruktura by měla být v rámci intravilánu měst subsystémem 

veřejných prostranství. 
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10 Přílohy 

10.1 Terénní výzkum   

10.1.1 Záznamový arch 

 
Tab. 140-1  Šablona záznamového archu pro terénní výzkum (zdroj: archiv autora) 
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10.1.2 Berlín 

Berlín je hlavním městem Spolkové republiky Německo, statutárním městem a jednou z 

německých spolkových zemí s vysokým stupněm vlastní autonomie. Má rozlohu 891,12 km2 a žije 

zde 3 669 491 obyvatel.135 Hustota zalidnění je 4 118 obyvatel na km2. Jedná se o největší město 

Evropské unie. Systém městské hromadné dopravy zahrnuje metro (U-Bahn), městskou železnici 

(S-Bahn), tramvajovou a autobusovou síť. Centrum města je ekologickou zónou, do které mohou 

vjet pouze vozidla splňující příslušné emisní limity. Centrum města je rozděleno na 38 zón 

placeného stání.136 Terénní výzkum proběhl dne 5. 6. 2021 ve třech vybraných lokalitách. Celkem 

bylo pořízeno 230 fotografií dokumentujících charakter lokalit a konkrétní zkoumané prvky.  

Zkoumané lokality 

Lokalita BER-1 zahrnuje ulice Weinbergsweg a Kastanienallee v místní části Prenzlauer Berg 

městského obvodu Pankow. Ulice prochází rezidenční blokovou zástavbou s  obchodním 

parterem. Automobilový provoz je řešen jako obousměrný s možností podélného parkování po 

obou stranách. V úrovni vozovky je umístěn tramvajový pás, sdílený s automobilovou a 

cyklistickou dopravou. Městskou hromadnou dopravu zajišťují dvě tramvajové linky. 

 
Obr. 10-2  Lokalita BER-1  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

 

135 statistikportal.de [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis   
136 de.park-now.com [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://de.park-now.com/en/locations/parking-berlin/ 
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Lokalita BER-2 zahrnuje část ulice Friedrichstraße, Charlottenstraße a BehrenStraße 

v městském obvodu Mitte, který tvoří centrum města. Ulice procházejí polyfunkční blokovou 

zástavbou s obchodním parterem. Automobilový provoz je řešen jako obousměrný s možností 

podélného nebo kolmého parkování po obou stranách. 

 
Obr. 10-3  Lokalita BER-2 (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
 

Lokalita BER-3 zahrnuje ulici Pestalozzistraße v městském obvodu Charlottenburg-

Wilmersdorf. Ulice prochází rezidenční blokovou zástavbou, místy s obchodním parterem. 

Automobilový provoz je řešen jako obousměrný s možností podélného parkování po stranách.  

 
Obr. 10-4  Lokalita BER-3 (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
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Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

BER - 1 1 385 26 1 921 4 2 245 ano - - 8 141 

BER - 2 1 004 22 1 590 8 3 183 - - - - 20 

BER - 3 1 266 22 1 922 7 - 415 - - - - 125 

Tab. 10-15  Berlín - prostorové charakteristiky (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

BER - 1 - - 107 3 82 53 13 297 157 26 3 80 - 6 16 - - - - 

BER - 2 - - 80 11 67 - 25 245 156 67 - 97 56 9 21 - - - - 

BER - 3 - - 64 8 77 - 2 187 114 6 - 76 35 4 14 - - - - 

Tab. 10-16  Berlín - nosiče a sdružené prvky (zdroj: vlastní zpracování) 

Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradlí 
slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

BER - 1 7 2 141 - - 18 1 - 4 11 10 4 - 45 1 1 5 33   396 

BER - 2 4 3 101 - - 13 - 1 1 - - - - 2 1 - - - 251 

BER - 3 2 - 36 - - 16 1 - 4 - - - - 44 - - - - 290 

Tab. 10-17  Berlín - samostatné prvky (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukázka fotodokumentace 

 

Obr. 10-5  Fotodokumentace BER-1  (foto: autor)  
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Obr. 10-6  Fotodokumentace BER-2  (foto: autor)  

 

 

Obr. 10-7  Fotodokumentace BER-3  (foto: autor)  
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10.1.3 Brno 

Brno je statutární město, okres Brno-město a sídlo vedení Jihomoravského kraje. Má 

rozlohu 230,18 km2 a žije zde 382 405 obyvatel (stav k 31. 1. 2021).137 Hustota zalidnění je 1 661 

obyvatel na km2. Systém městské hromadné dopravy zahrnuje tramvajovou, trolejbusovou a 

autobusovou síť. Z hlediska parkování je centrum města rozděleno na 3 návštěvnické zóny a 28 

oblastí pro rezidenty.138 Terénní výzkum proběhl ve dvou etapách dne 26. 4. a 12. 6. 2021 ve 

čtyřech předem vybraných lokalitách. Celkem bylo pořízeno 221 fotografií, dokumentujících 

celkový charakter lokalit a konkrétní zkoumané prvky.  

Zkoumané lokality 

Lokalita BRN-1 zahrnuje ulici Veveří od Žerotínova náměstí k Björnsonovu sadu v městské 

části Brno–střed. Zkoumaná ulice má charakter městské třídy a prochází převážně polyfunkční 

blokovou zástavbou s obchodním parterem. Automobilový provoz je řešen jako obousměrný 

s možností podélného parkování ve vozovce a šikmého parkování v prostoru chodníků. V úrovni 

vozovky je umístěn tramvajový pás. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje šest tramvajových 

linek a tři autobusové linky. 

Lokalita BRN-2 zahrnuje ulici Kounicova od Koliště k Hrnčířské ulici v městské části Brno–

střed. Zkoumaná ulice prochází převážně rezidenční blokovou zástavbou. Automobilový provoz je 

řešen jako obousměrný s možností podélného parkování ve vozovce a šikmého parkování 

v prostoru chodníků. Městskou hromadnou dopravu zajišťují tři trolejbusové linky. 

Lokalita BRN-3 zahrnuje Joštovu ulici od Údolní k Moravskému náměstí v městské části 

Brno–střed. Zkoumaná ulice má charakter reprezentativní městské třídy a prochází polyfunkční 

blokovou zástavbou. Ulice je řešena jako pěší zóna s pruhem pro zásobování a minimem kolmých 

parkovacích stání. Městskou hromadnou dopravu zajišťují tři tramvajové linky, dvě trolejbusové 

linky a čtyři autobusové linky. 

Lokalita BRN-4 zahrnuje Rooseveltovu ulici, Divadelní ulici a část Benešovy ulice v městské 

části Brno–střed. Zkoumaná ulice má charakter městské třídy, prochází polyfunkční blokovou 

zástavbou a částečně podél Sadů osvobození. Automobilový provoz je řešen jako obousměrný 

 

137 Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2021. czso.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021 
138 parkovanivbrne.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.parkovanivbrne.cz/ 
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s možností podélného parkování ve vozovce a částečně v prostoru chodníků. Městskou 

hromadnou dopravu zajišťují čtyři tramvajové linky a jedna autobusová linka.  

 
Obr. 10-8  Lokalita BRN-1 a BRN-2  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

 
Obr. 10-9  Lokalita BRN-3 a BRN-4  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

BRN - 1 1 328 22 1 642 7 2 122 ano ano - 6 140 

BRN - 2 1 278 25 1 647 4 3 175 - - ano 4 25 

BRN - 3 449 39 468 2 2 20 ano ano ano 4 113 

BRN - 4 992 23 898 5 1 160 ano ano - 4 65 

Tab. 10-18  Brno – prostorové charakteristiky (zdroj: vlastní zpracování) 
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Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

BRN - 1 4 - 47 - 69 36 13 129 88 25 13 71 - 50 - - 6 3 2 

BRN - 2 - 6 43 - 54 32 17 121 82 33 15 71 - 34 - - 6 - - 

BRN - 3 15 - 17 2 44 16 10 52 33 20 10 80 20 - - - 11 - - 

BRN - 4 2 9 40 - 54 32 4 107 61 10 7 89 - 10 - - 4 - - 

Tab. 10-19  Brno – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradlí 
slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

BRN - 1 1 9 2 - 9 2 1 - 6 6 2 - 3 13 2 1 5 118 118 

BRN - 2 8 13 3 1 4 3 - - 9 5 1 - - 16 1 - 15 101 13 

BRN - 3 56 41 37 3 - - 4 - - 6 7 6 2 14 - 1 - - 67 

BRN - 4 13 29 - 1 - 5 4 - 1 3 2 1 1 15 - - 5 132 - 

Tab. 10-20  Brno – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování)  

Ukázka fotodokumentace  

 

 

Obr. 10-10  Fotodokumentace BRN-1 a BRN-2  (foto: autor) 
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Obr. 10-11  Fotodokumentace BRN-3  (foto: autor) 

 

Obr. 10-12  Fotodokumentace BRN-4  (foto: autor) 

10.1.4 Dráždany 

Drážďany jsou zemské hlavní město Svobodného státu Sasko, jedné ze spolkových zemí 

Spolkové republiky Německo. Mají rozlohu 328,5 km2 a žije zde 556 780 obyvatel (stav k 31. 1. 

2021).139 Hustota zalidnění je 1 695 obyvatel na km2. Systém městské hromadné dopravy zahrnuje 

městskou železnici (S-Bahn), tramvajovou a autobusovou síť. Centrum města je ekologickou 

zónou, do které mohou vjet pouze vozidla splňující příslušné emisní limity. Centrum města je 

rozděleno na 21 zón placeného stání.140 Terénní výzkum proběhl dne 5. 6. 2021 ve třech předem 

vybraných lokalitách. Celkem bylo pořízeno 176 fotografií, dokumentujících celkový charakter 

lokalit a konkrétní zkoumané prvky.  

 Zkoumané lokality 

Lokalita DRE-1 zahrnuje ulice Hoyerswerdaer Straße, Rothenburger Straße a Görlitzer 

Straße v městské části Äußere Neustadt. Zkoumané ulice mají charakter městské třídy a prochází 

 

139 statistikportal.de [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis   
140 de.park-now.com [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://de.park-now.com/en/locations/parking-berlin/ 
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blokovou zástavbou rezidenčního charakteru. Automobilový provoz je řešen částečně jako 

obousměrný a částečně jednosměrný s možností podélného parkování po stranách. V úrovni 

vozovky je umístěn tramvajový pás. Městskou hromadnou dopravu zajišťují dvě tramvajové linky. 

 

Obr. 10  Lokalita DRE-1  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
 

Lokalita DRE-2 zahrnuje ulici Bischofsweg od Frühlingstraße k Hansastraße v městské části 

Äußere Neustadt. Zkoumaná ulice má charakter městské třídy, prochází blokovou zástavbou 

rezidenčního charakteru a částečně podél městského parku Alaunplatz. Automobilový provoz je 

řešen jako obousměrný s možností podélného parkování po stranách. V úrovni vozovky je umístěn 

tramvajový pás. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje jedna tramvajová linka. 

 

Obr. 10-13  Lokalita DRE-2  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
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Lokalita DRE-3 zahrnuje ulici Alaunstraße v městské části Äußere Neustadt. Zkoumaná ulice 

má charakter městské ulice, prochází blokovou zástavbou rezidenčního charakteru s obchodním 

parterem. Automobilový provoz je řešen jako jednosměrný s možností podélného parkování.  

 

Obr. 10-14  Lokalita DRE-3  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

DRE - 1 1 246 14 2 133 5 4 139 ano - - 6 9 

DRE - 2 1 562 24 1 403 6 4 279 ano - - 8 20 

DRE - 3 848 11 1 331 7 - 110 - - - - - 

Tab. 10-21  Drážďany – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

DRE - 1 26 5 47 - 22 5 29 137 96 51 12 54 18 1 - - 3 - - 

DRE - 2 4 15 78 9 17 39 13 159 117 35 9 63 26 4 - - 3 - - 

DRE - 3 30 - 39 - 7 - - 90 51 - - 33 5 5 - - - - - 

Tab. 10-22  Drážďany – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 
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Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradl
í slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

DRE - 1 3 14 7 - - 9 1 2 1 8 3 1 - 25 1 - 7 77 59 

DRE - 2 7 10 36 - 8 10 3 2 4 8 8 1 - 24 1 - 6 48 42 

DRE - 3 - 13 40 - 2 5 - 3 - - - - - 12 - -     4 

Tab. 10-23  Drážďany – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukázka fotodokumentace 

 

Obr. 10-15  Fotodokumentace DRE-1  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-16  Fotodokumentace DRE-2 a DRE-3  (foto: autor) 
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10.1.5  Linec 

Linec je hlavním městem rakouské spolkové země Horní Rakousy, statutárním městem a 

samostatným okresem. Má rozlohu 95,9 km2 a žije zde 204 846 obyvatel (stav k 31. 1. 2021).141 

Hustota zalidnění je 2 136 obyvatel na km2. Systém městské hromadné dopravy zahrnuje 

tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou síť. Centrum města je ekologickou zónou, do které 

mohou vjet pouze vozidla splňující příslušné emisní limity. Centrum města je rozděleno na 14 zón 

placeného stání.142 Terénní výzkum proběhl dne 13. 6. 2021 ve třech předem vybraných lokalitách. 

Celkem bylo pořízeno 133 fotografií, dokumentujících celkový charakter lokalit a zkoumané prvky.    

Zkoumané lokality 

Lokalita LIN-1 zahrnuje ulice Landstraße a Schmidtorstraße v městské části Innenstadt. 

Zkoumané ulice mají charakter městské třídy a procházejí blokovou zástavbou polyfunkčního 

charakteru s obchodním parterem. Automobilový provoz je řešen v režimu zóny 20 s možností 

částečného podélného parkování. Část ulice je pěší zónou. Městskou hromadnou dopravu zajišťují 

tři tramvajové linky, zastávky jsou vídeňského typu. 

 

Obr. 10-17  Lokalita LIN-1 a LIN-2  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

 

 

141 statistik.at [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/ 
regionale_gliederungen/gemeinden/index.html 
142 linz.at [online] [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: 
https://www.linz.at/serviceguide/viewchapter.php?chapter_id=121836 
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Lokalita LIN-2 zahrnuje ulice Graben, Dametzstraße a Humboldtstraße v městské části 

Innenstadt. Zkoumané ulice mají charakter hlavní městské komunikace a procházejí blokovou 

zástavbou polyfunkčního charakteru s obchodním parterem. Automobilový provoz je řešen jako 

obousměrný s možností částečného podélného parkování. Městskou hromadnou dopravu zajišťují 

dvě regionální autobusové linky. 

Lokalita LIN-3 zahrnuje ulice Starhembergstraße a Schillerstraße v městské části Innenstadt. 

Zkoumané ulice mají charakter zklidněné komunikace a procházejí blokovou zástavbou obytného 

charakteru. Automobilový provoz je řešen jako jednosměrný s možností podélného parkování. 

 

Obr. 10-18  Lokalita LIN-3  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

LIN - 1 1 146 21 1 762 8 3 35 ano - - 8 14 

LIN - 2 1 420 18 2 004 9 8 116 - ano - 8 4 

LIN - 3 1 193 14 1 906 9 - 308 - - - - 51 

Tab. 10-24  Linec – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

LIN - 1 31 - 26 - 17 9 19 85 61 49 14 62 2 22 12 5 2 - - 

LIN - 2 55 21 71 - 7 - 32 201 153 91 - 53 1 7 9 - - 2 2 

LIN - 3 23 11 53 - 35 - - 126 89 - - 58 1 3 15 - - - - 

Tab. 10-25  Linec – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 
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Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradl
í slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

LIN - 1 14 45 60 - - 2 2 3 - - 3 20 - 8 - - 4 35 15 

LIN - 2 - - 20 - 6 5 - - - 4 - 1 - 19 - - 4 12 20 

LIN - 3 - 3 131 - 7 11 - 3 - - - - - 25 - -     23 

Tab. 10-26  Linec – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování)  

Ukázka fotodokumentace  

 

Obr. 10-19  Fotodokumentace LIN-1  (foto: autor) 

 

Obr. 10-20  Fotodokumentace LIN-2  (foto: autor) 

 

Obr. 10-21  Fotodokumentace LIN-3  (foto: autor) 
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10.1.6 Olomouc 

Olomouc je statutární město a sídlo vedení Olomouckého kraje. Má rozlohu 103,3 km2 a žije 

zde přibližně 100 514 obyvatel (stav k 31. 1. 2021).143 Hustota zalidnění je 972 obyvatel na km2 

Systém městské hromadné dopravy zahrnuje tramvajovou a autobusovou síť. V historickém 

centrum města je vymezena zóna placeného stání.144 Terénní výzkum proběhl ve dvou etapách 

dne 24. 4. a 25. 4. 2021 ve čtyřech předem vybraných lokalitách. Celkem bylo pořízeno 191 

fotografií, dokumentujících celkový charakter lokalit a konkrétní zkoumané prvky.    

Zkoumané lokality 

Lokalita OLO-1 zahrnuje Masarykovu třídu v místní části Olomouc-město a Nové Hodolany. 

Zkoumaná ulice má charakter městské třídy a prochází blokovou zástavbou obytného charakteru. 

Automobilový provoz je řešen jako obousměrný s možností podélného parkování po obou 

stranách. Městskou hromadnou dopravu zajišťují čtyři tramvajové linky. 

Lokalita OLO-2 zahrnuje ulice 1. máje, Denisova, Pekařská a 8. května v místní části 

Olomouc-město. Zkoumané ulice mají charakter hlavní ulice historického centra a procházejí 

blokovou zástavbou polyfunkčního charakteru s obchodním parterem. Převážná část je řešena 

jako pěší zóna s omezeným vjezdem pro rezidenty a zásobování. Ve zbývající části je automobilový 

provoz řešen jako obousměrný s možností podélného parkování. Městskou hromadnou dopravu 

zajišťují čtyři tramvajové linky.  

Lokalita OLO-3 zahrnuje třídu Svobody v místní části Olomouc-město. Zkoumaná ulice má 

charakter okružní městské třídy procházející blokovou zástavbou polyfunkčního charakteru s 

obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná dvoupruhová s odbočovacími 

pruhy u křižovatek. Tramvajový pás není pojížděný automobily. Šikmá parkovací stání jsou 

vymezena v rámci paralelní komunikace. Městskou hromadnou dopravu zajišťují čtyři tramvajové 

linky a tři autobusové linky. 

Lokalita OLO-4 zahrnuje třídu Kosmonautů v místní části Nové Hodolany. Zkoumaná ulice 

má charakter okružní městské třídy procházející rozvolněnou zástavbou obytného charakteru. 

Komunikace je řešena jako obousměrná dvoupruhová s odbočovacími pruhy u křižovatek. Šikmá 

 

143 Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2021. czso.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021 
144 parkovaniolomouc.eu [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://parkovani.olomouc.eu/#o-parkovani 
 



Přílohy 

137 

 

parkovací stání jsou vymezena v rámci vozovky. Tramvajová trať je vedena na odděleném, 

částečně zatravněném, tělese uprostřed komunikace. Městskou hromadnou dopravu zajišťují tři 

tramvajové linky a tři autobusové linky. 

 

Obr. 10-22  Lokalita OLO-1, OLO-2, OLO-3 a OLO-4  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

OLO - 1 960 26 1 275 8 2 42 ano - - 4 31 

OLO - 2 1 198 11 1 825 13 - 96 ano - - 6 1 

OLO - 3 890 38 1 042 10 3 71 ano ano - 9 44 

OLO - 4 1 660 50 996 2 6 223 ano ano - 13 158 

Tab. 10-27  Olomouc – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

OLO - 1 - - 15 - 75 6 9 88 69 26 5 87 - 9 - 7 - - - 

OLO - 2 12 5 49 5 28 9 2 106 68 5 1 57 25 - - - 1 1 - 

OLO - 3 - - 37 1 61 18 12 109 80 34 11 84 4 20 - 11 3 - - 

OLO - 4 - - 37 2 102 9 38 114 93 98 13 156 11 23 - 4 3 - - 

Tab. 10-28  Olomouc – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 
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Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradlí 
slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

OLO - 1 3 14 2 1 - 2 3 1 - 4 4 1 - 5 - - - - 7 

OLO - 2 4 4 1 1 - - - - - 5 - 3 - - - - - 9 128 

OLO - 3 45 18 8 3 3 2 6 6 - 15 6 4 - 10 5 4 - 176 179 

OLO - 4 7 11 1 1 - - 7 8 - 16 6 1 4 19 - 2 - - 138 

Tab. 10-29  Olomouc – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukázka fotodokumentace  

 

Obr. 10-23  Fotodokumentace OLO-1  (foto: autor) 

 

Obr. 10-24  Fotodokumentace OLO-2  (foto: autor) 

 

Obr.10- 25  Fotodokumentace OLO-3  (foto: autor) 
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Obr. 10-26  Fotodokumentace OLO-4  (foto: autor) 

10.1.7 Ostrava 

Ostrava je statutární město, okres Ostrava-město a sídlo vedení Moravskoslezského kraje. 

Má rozlohu 214,2 km2 a žije zde 284 982 obyvatel (stav k 31. 1. 2021).145 Hustota zalidnění je 

1 330 obyvatel na km2. Systém městské hromadné dopravy zahrnuje tramvajovou, trolejbusovou 

a autobusovou síť. Na území města je vymezeno 10 zón placeného stání pro rezidenty a 

abonenty.146 Terénní výzkum proběhl dne 25. 4. 2021 ve čtyřech předem vybraných lokalitách. 

Celkem bylo pořízeno 122 fotografií, dokumentujících celkový charakter lokalit a konkrétní 

zkoumané prvky.    

Zkoumané lokality 

Lokalita OST-1 zahrnuje první část ulice Nádražní v městském obvodu Moravská Ostrava. 

Zkoumaná ulice má charakter městské třídy a prochází blokovou zástavbou polyfunkčního 

charakteru s obchodním parterem. Automobilový provoz je řešen jakou obousměrný s možností 

podélného a šikmého parkování po stranách. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje šest 

tramvajových linek a dvě autobusové linky. 

Lokalita OST-2 zahrnuje druhou část ulice Nádražní v městském obvodu Moravská Ostrava. 

Zkoumaná ulice má charakter městské třídy a prochází převážně blokovou obytnou zástavbou. 

Automobilový provoz je řešen jakou obousměrný s možností podélného parkování po stranách. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťují čtyři tramvajové linky a šest autobusových linek. 

 

145 Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2021. czso.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021 
146 mapy.ostrava.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné: https://mapy.ostrava.cz/vyhlasky-a-narizeni/parkovaci-mista/ 
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Obr. 10-27  Lokalita OST-1  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

 

Obr. 10-28  Lokalita OST-2  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
 

Lokalita OST-3 zahrnuje ulici Korunní v městském obvodu Mariánské Hory. Zkoumaná ulice 

má charakter zklidněné ulice a prochází blokovou obytnou zástavbou. Automobilový provoz je 

řešen jakou obousměrný s možností kolmého parkování po obou stranách. Městskou hromadnou 

dopravu zajišťují čtyři tramvajové linky a šest autobusových linek. 

Lokalita OST-4 zahrnuje ulici Přemyslovců v městském obvodu Mariánské Hory. Zkoumaná 

ulice má charakter hlavní ulice a prochází blokovou obytnou zástavbou s  obchodním parterem. 

Automobilový provoz je řešen jakou obousměrný, téměř bez možnosti parkování. Městskou 

hromadnou dopravu zajišťují čtyři tramvajové linky a šest autobusových linek. 



Přílohy 

141 

 

 

Obr. 10-29  Lokalita OST-3 a OST-4  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

OST - 1 820 20 1 181 8 2 44 ano ano - 4 - 

OST - 2 1 266 26 1 052 6 1 48 ano ano - 8 96 

OST - 3 813 20 958 9 - 306 - - - - 78 

OST - 4 655 15 909 8 - 8 - ano - 4 31 

Tab. 10-30  Ostrava – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování)  

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

OST - 1 - 25 49 1 31 5 8 89 74 18 7 93 10 - 6 - 11 - 8 

OST - 2 - 1 47 1 97 17 6 107 83 14 2 109 5 2 10 - - - - 

OST - 3 - - 37 - 37 - - 74 48 - - 36 - - - - - - - 

OST - 4 - - 46 3 24 - - 58 56 - - 25 10 - - - 1 - - 

Tab. 10-31  Ostrava – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradlí 
slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

OST - 1 2 2 - - - 1 1 - - 4 - - - 7 1 - 7 117 - 

OST - 2 8 1 2 - - - - - - 8 7 3 - 11 2 - 11 539 4 

OST - 3 - 3 1 - - - - - - - - - - - 3 - - - - 

OST - 4 5 6 2 - - - - - - 4 1 - - 1 1 - - - - 

Tab. 10-32  Ostrava – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování)  
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Ukázka fotodokumentace  

 

Obr. 10-30  Fotodokumentace OST-1  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-31  Fotodokumentace OST-2  (foto: autor) 

 

Obr. 10-32  Fotodokumentace OST-3 a OST-4  (foto: autor) 
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10.1.8 Plzeň 

Plzeň je statutární město, okres Plzeň-město a sídlo vedení Plzeňského kraje. Má rozlohu 

137,6 km2 a žije zde 175 219 obyvatel (stav k 31. 1. 2021).147 Hustota zalidnění je 1 273 obyvatel 

na km2 Systém městské hromadné dopravy zahrnuje tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou 

síť. Na území města je vymezeno 7 zón placeného stání pro rezidenty a abonenty.148 Terénní 

výzkum proběhl dne 29. 5. 2021 ve čtyřech předem vybraných lokalitách. Celkem bylo pořízeno 

162 fotografií, dokumentujících celkový charakter lokalit a konkrétní zkoumané prvky.    

Zkoumané lokality 

Lokalita PLZ-1 zahrnuje Klatovskou třídu od Americké po ulici 17. listopadu v městském 

obvodu Plzeň 3. Zkoumaná ulice má charakter hlavní městské třídy a prochází blokovou zástavbou 

převážně obytného charakteru s obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná 

dvoupruhová s odbočovacími pruhy u křižovatek. Tramvajový pás není pojížděný. Městskou 

hromadnou dopravu zajišťuje jedna tramvajová linka a dvě autobusové linky. 

 

Obr. 10-33  Lokalita PLZ-1  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

 

 

147 Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2021. czso.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021 
148 parkingplzen.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.parkingplzen.cz/cz/placene-zony/ 
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Lokalita PLZ-2 zahrnuje Americkou ulici v městském obvodu Plzeň 3. Zkoumaná ulice má 

charakter hlavní městské třídy a prochází blokovou zástavbou polyfunkčního charakteru 

s obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná jednopruhová s možností 

podélného parkování po stranách. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje šest trolejbusových 

linek a pět autobusových linek. 

 

Obr. 10-34  Lokalita PLZ-2  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
 

Lokalita PLZ-3 zahrnuje Koterovskou ulici od Železniční k Habrmannově ulici v městském 

obvodu Plzeň 2. Zkoumaná ulice má charakter hlavní ulice a prochází blokovou zástavbou 

obytného charakteru. Komunikace je řešena jako obousměrná s podélným parkováním. Městskou 

hromadnou dopravu zajišťuje jedna tramvajová linka a jedna trolejbusová linka.  

Lokalita PLZ-4 zahrnuje Jablonského ulici od Habrmannovy k Barrandově ulici v městském 

obvodu Plzeň 2. Zkoumaná ulice má charakter zklidněné ulice a prochází blokovou zástavbou 

obytného charakteru. Komunikace je řešena jako obousměrná s podélným parkováním. 

 

Obr. 10-35  Lokalita PLZ-3 a PLZ-4  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
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Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

PLZ - 1 1 595 29 2 010 9 6 28 ano ano - 10 126 

PLZ - 2 973 22 1 108 6 2 71 ano - ano 6 81 

PLZ - 3 873 22 1 337 4 2 98 ano - ano 3 37 

PLZ - 4 722 16 945     227 - - - - 31 

Tab. 10-33  Plzeň – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

PLZ - 1 - - 27 2 98 35 48 146 126 127 12 111 10 19 - - 3 - - 

PLZ - 2 - - 62 4 43 33 16 118 88 41 6 74 25 16 - 27 6 - - 

PLZ - 3 10 - 33 - 24 46 17 84 64 36 9 55 - - - - 2 - - 

PLZ - 4 - - 26 - 34 - - 53 32 - - 38 - - - - - - - 

Tab. 10-34  Plzeň – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradlí 
slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

PLZ - 1 23 21 - - - - - 6 - 13 5 - 11 17 - - 11 324 - 

PLZ - 2 42 33 4 - 4 5 5 1 5 6 11 4 - 5 - 4 - - 52 

PLZ - 3 1 10 - - 10 5 - - 1 3 1 1 4 15 - 1 2 66 2 

PLZ - 4 - 3 - - 4 4 - - - - - - 12 - - 2 - - 1 

Tab. 10-35  Plzeň – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukázka fotodokumentace  

 

Obr. 10-36  Fotodokumentace PLZ-1  (foto: autor) 
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Obr. 10-37  Fotodokumentace PLZ-1  (foto: autor) 

 

Obr. 10-38  Fotodokumentace PLZ-2  (foto: autor) 

 

Obr. 10-39  Fotodokumentace PLZ-3 a PLZ-4  (foto: autor) 
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10.1.9 Praha 

Praha je hlavní město České republiky, statutární město, okres Hlavní město Praha a 

současně kraj Hlavní město Praha. Má rozlohu 496 km2 a žije zde 1 335 084 obyvatel (stav 

k 31. 1. 2021).149 Hustota zalidnění je 2 692 obyvatel na km2. Systém městské hromadné dopravy 

zahrnuje metro, tramvajovou a autobusovou síť. Na území města je vymezeno 14 zón placeného 

stání, které fungují ve třech základních režimech: rezidentním, návštěvnickém a smíšeném.150 

Terénní výzkum proběhl ve třech etapách ve dnech 31. 5., 1. 6. a 7. 6. 2021 ve třech předem 

vybraných lokalitách. Celkem bylo pořízeno 206 fotografií, dokumentujících celkový charakter 

lokalit a konkrétní zkoumané prvky.    

Zkoumané lokality 

Lokalita PRA-1 zahrnuje Vinohradskou ulici v městské části Praha 2. Zkoumaná ulice má 

charakter městské třídy a prochází kompaktní blokovou zástavbou polyfunkčního charakteru 

s obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná s pojížděným tramvajovým 

pásem. Podélné parkování je vymezeno po obou stranách komunikace. Městskou hromadnou 

dopravu zajišťuje pět tramvajových linek. 

 

Obr. 10-40  Lokalita PRA-1  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

 

149 Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2021. czso.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021 
150 parkujvklidu.cz [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.parkujvklidu.cz/cs/koncepce-zon/ 
 



Přílohy 

 

148 

 

 

Lokalita PRA-2 zahrnuje Slezskou ulici v městské části Praha 2. Zkoumaná ulice má charakter 

rezidenční ulice a prochází kompaktní blokovou zástavbou obytného charakteru. Komunikace je 

řešena jako jednosměrná s možností podélného a šikmého parkování po obou stranách. 

 

Obr. 10-41  Lokalita PRA-2   (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
 

Lokalita PRA-3 zahrnuje Moskevskou ulici v městské části Praha 10. Zkoumaná ulice má 

charakter městské třídy a prochází blokovou zástavbou polyfunkčního charakteru s obchodním 

parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná s pojížděným tramvajovým pásem a 

vymezeným cyklistickým pruhem. Podélné parkování je vymezeno po obou stranách komunikace. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťují čtyři tramvajové linky a dvě autobusové linky. 

 

Obr. 10-42  Lokalita PRA-3   (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
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Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

PRA - 1 2 040 26 2 784 14 6 290 ano - - 8 233 

PRA - 2 2 034 17 2 634 15 5 717 - - - - 16 

PRA - 3 976 28 1 187 11 1 182 ano ano - 6 106 

Tab. 10-36  Praha – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

PRA - 1 - - 91 - 56 103 47 277 190 88 19 126 - 19 77 - - 1 - 

PRA - 2 - - 68 - 108 - 49 263 174 54 - 109 - 4 - - 9 3 - 

PRA - 3 4 - 96 - 60 32 6 208 156 9 7 73 - 4 - - 3 - - 

Tab. 10-37  Praha – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradlí 
slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

PRA - 1 8 9 2 - 7 12 7 - 6 8 5 - - 3 - 2 18 272 - 

PRA - 2 - 31 4 - - - 3 - - - - - - 10 - - 23 130 17 

PRA - 3 59 36 35 - 8 2 1 4 3 6 8 - - 2 2 - - - 46 

Tab. 10-38  Praha – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukázka fotodokumentace  

 

Obr. 10-43  Fotodokumentace PRA-1  (foto: autor) 
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Obr. 10-44  Fotodokumentace PRA-2  (foto: autor) 

 

Obr. 10-45  Fotodokumentace PRA-3  (foto: autor) 

10.1.10 Vídeň 

Vídeň je hlavním městem Rakouské republiky, statutárním městem a jednou z rakouských 

spolkových zemí. Má rozlohu 415 km2 a žije zde 1 911 191 obyvatel (stav k 1. 1. 2020).151 Hustota 

zalidnění je 4 606 obyvatel na km2. Systém městské hromadné dopravy zahrnuje metro (U-Bahn), 

městskou železnici (S-Bahn), tramvajovou a autobusovou síť. Centrum města je ekologickou 

zónou, do které mohou vjet pouze vozidla splňující příslušné emisní limity. Na území města je 

vymezeno 23 zón placeného stání.152 Terénní výzkum proběhl ve třech etapách ve dnech 12. 6. a 

13. 6. 2021 ve čtyřech předem vybraných lokalitách. Celkem bylo pořízeno 220 fotografií, 

dokumentujících celkový charakter lokalit a konkrétní zkoumané prvky. 

 

151 statistik.at [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/ 
regionale_gliederungen/gemeinden/index.html 
152 wien.gv.at [online]. [vid. 2021-04-18]. Dostupné z: https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurzparkzonen/ 
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Zkoumané lokality 

Lokalita WIE-1 zahrnuje ulici Lerchenfelder Straße v městském obvodu Josefstadt. 

Zkoumaná ulice má charakter městské třídy a prochází kompaktní blokovou zástavbou převážně 

obytného charakteru s obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná 

s pojížděným tramvajovým pásem. Podélné parkování je vymezeno po obou stranách 

komunikace. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje jedna tramvajová a jedna autobusová linka. 

Lokalita WIE-2 zahrnuje ulici Neustiftgasse v městském obvodu Neubau. Zkoumaná ulice má 

charakter hlavní komunikace a prochází kompaktní blokovou zástavbou obytného charakteru 

s převážně obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná. Podélné parkování je 

vymezeno po obou stranách. Městskou hromadnou dopravu zajišťuje jedna autobusová linka. 

 

Obr. 10-46  Lokalita WIE-1 a WIE-2  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 
 

Lokalita WIE-3 zahrnuje ulici Klosterneuburger Straße v městském obvodu Brigittenau. 

Zkoumaná ulice má charakter městské třídy a prochází kompaktní blokovou zástavbou obytného 

charakteru s obchodním parterem. Komunikace je řešena jako obousměrná s pojížděným 

tramvajovým pásem. Podélné parkování je vymezeno po obou stranách komunikace. Městskou 

hromadnou dopravu zajišťují dvě tramvajové linky. 

Lokalita WIE-4 zahrnuje ulici Treustraße v městském obvodu Brigittenau. Zkoumaná ulice 

má charakter zklidněné ulice a prochází kompaktní blokovou zástavbou obytného charakteru. 

Komunikace je řešena jako obousměrná s možností šikmého a kolmého parkování po obou 

stranách komunikace.  
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Obr. 10-47  Lokalita WIE-3 a WIE-4  (zdroj: vlastní zpracování na podkladu www.mapy.cz) 

Prostorové charakteristiky 

lokalita 
délka 

prostoru 
(m) 

šířka 
prostoru 

(m) 

délka 
fasád     
(m) 

počet 
křižovatek 
(bez SSZ) 

počet 
křižovatek 

(SSZ) 

počet 
parkovacích 

stání 

MHD počet 
stromů tram bus trol zastávky 

WIE - 1 1 231 20 2 080 10 4 187 ano ano - 6 25 

WIE - 2 1 454 16 2 389 8 6 251 - ano - 5 24 

WIE - 3 1 048 22 1 644 9 3 212 ano - - 4 137 

WIE - 4 1 006 10 1 483 13 - 386 - - - - 71 

Tab. 10-39  Vídeň – prostorové charakteristiky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Nosiče a sdružené prvky 

lokalita 

NOSIČ SDRUŽENÝ PRVEK 

fasády sloupky stožáry DZ SSZ 
VO mios rek 

ostatní prvky 

pře  výl  DZ mios VO TV SSZ ks info ulic tram koš rozh kam zrc do.i. 

WIE - 1 75 - 78 - - 10 17 231 124 41 11 72 5 64 25 3 3 - - 

WIE - 2 68 - 263 2 6 - 22 259 140 64 2 67 5 44 21 2 2 - - 

WIE - 3 109 - 50 12 2 15 13 136 81 43 9 105 20 27 25 4 - - 1 

WIE - 4 38 - 40 3 8 - - 109 62 - - 46 3 21 15 - - - - 

Tab. 10-40  Vídeň – nosiče a sdružené prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 
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Samostatné prvky 

lokalita 

SAMOSTATNÉ PRVKY 

mobiliář reklama mhd inž. sítě zábradl
í slo 

lavi koš cykl info kont p.a. CLV pl.pl pl.sl. ozn zast jízd slo el.sk. tyč hydr ks dl. 

WIE - 1 12 2 90 1 8 - - - - 6 5 4 - 19 - 12 1 2 129 

WIE - 2 2 - 84 - 12 - - - 3 5 4 3 - 23 - 8 4 33 124 

WIE - 3 12 12 28 - 21 - 1 1 4 4 4 4 - 19 - 6 1 10 108 

WIE - 4 2 2 27 - 6 - - - - - - - - 6 - 7 1 6 137 

Tab. 10-41  Vídeň – samostatné prvky  (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukázka fotodokumentace  

 

 

Obr. 10-48  Fotodokumentace WIE-1  (foto: autor) 

 

Obr. 10-49  Fotodokumentace WIE-2  (foto: autor) 
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Obr. 10-50  Fotodokumentace WIE-3  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-51  Fotodokumentace WIE-4 (foto: autor) 
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10.2 Dotazníkové šetření 

10.2.1 Dotazník 

Úvodní část 

Vážení čtenáři, 

zajímá Vás kvalita veřejných prostranství, všímáte si, co se Vám na nich líbí a co Vám vadí? Pak 

prosím věnujte deset minut času vyplnění následujícího dotazníku. Pomůžete mi tím se 

zpracováním disertační práce, která se zabývá kvalitou veřejných prostranství, zejména z pohledu 

jejich vybavenosti prvky dopravní a technické infrastruktury a venkovní reklamou. 

Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na přiměřenost vybavení veřejných prostranství a tím 

přispět ke zvýšení jejich kvality. 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci, Ing. arch. Petr Kučera 

Úvodní část - otázka č. 1 

 

Úvodní část - otázka č. 2 
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Hlavní část – otázka č. 3-8 a 13-18, typová otázka na hodnocení prostranství 

 

Hlavní část – otázka č. 9 

 

Hlavní část – otázka č. 10 
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Hlavní část – otázka č. 11 

 

 

Hlavní část – otázka č. 12 

 

 

Závěrečná část – otázka č. 19 

 

 

Závěrečná část – otázka č. 20 
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10.2.2 Statistika respondentů 

 

Název dotazníku:   Kvalita veřejných prostranství 

Sběr odpovědí:   24. 6. 2021 – 5. 7. 2021  (12 dnů)   

Veřejná adresa dotazníku: https://www.survio.com/survey/d/C5K2Q2S1D5M0D6C3B 

 

 

Obr. 10-52  Statistika respondentů – historie návštěv  (zdroj: app.survio.com) 

 

 

Obr. 10-53  Statistika respondentů – návštěvy, čas vyplňování (zdroj: app.survio.com) 
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10.2.3 Souhrnné výsledky 

 Otázka č. 1 

 

Obr. 10-54  Otázka č. 1 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 

Otázka č. 2 

 

Obr. 10-55  Otázka č. 2 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 3 

 

Obr. 10-56  Otázka č. 3 – hodnocené prostranství, Olomouc – Masarykova třída  (foto: autor)  

 

 

Obr. 10-57  Otázka č. 3 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 

 



Přílohy 

161 

 

Otázka č. 4 

 

Obr. 10-58  Otázka č. 4 – hodnocené prostranství, Linz - Landstraße  (foto: autor)  

 

 

Obrázek 59  Otázka č. 4 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 5 

 

Obr. 10-60  Otázka č. 5 – hodnocené prostranství, Brno – Kounicova  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-61  Otázka č. 5 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 6 

 

Obr. 10-62  Otázka č. 6 – hodnocené prostranství, Drážďany – Bischofsweg  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-63  Otázka č. 6 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 

 

Otázka č. 7 
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Obr. 10-64  Otázka č. 7 – hodnocené prostranství, Brno – Joštova  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-65  Otázka č. 7 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 8 

 

Obr. 10-66  Otázka č. 8 – hodnocené prostranství, Drážďany – Alaunstraße  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-67  Otázka č. 8 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 9 

 

Obr. 10-68  Otázka č. 9 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 

 

Otázka č. 10 

 

Obr. 10-69  Otázka č. 10 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 11 

 

Obr. 10-70  Otázka č. 11 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 

 

Otázka č. 12 

 

Obr. 10-71  Otázka č. 12 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 13 

 

Obr. 10-72  Otázka č. 13 – hodnocené prostranství, Olomouc – 8. května  (foto: autor)  

 

 

Obr. 10-73  Otázka č. 13 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 14 

 

Obr. 10-74  Otázka č. 14 – hodnocené prostranství, Berlín – Pestalozzistraße  (foto: autor)  

 

 

Obr. 10-75  Otázka č. 14 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 15 

 

Obr. 10-76  Otázka č. 15 – hodnocené prostranství, Plzeň – Klatovská třída  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-77  Otázka č. 15 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 16 

 

Obr. 10-78  Otázka č. 16 – hodnocené prostranství, Vídeň – Lerchenfelder Straße  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-79  Otázka č. 16 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 17 

 

Obr. 10-80  Otázka č. 17 – hodnocené prostranství, Ostrava – Nádražní (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-81  Otázka č. 17 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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Otázka č. 18 

 

Obr. 10-82  Otázka č. 18 – hodnocené prostranství, Vídeň – Treustraße  (foto: autor) 

 

 

Obr. 10-83  Otázka č. 18 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com)ppp 
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Otázka č. 19 

 

Obr. 10-84  Otázka č. 19 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 

 

Otázka č. 20 

 

Obr. 10-85  Otázka č. 20 - výsledky ze všech odpovědí  (zdroj: app.survio.com) 
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10.3 Moderované rozhovory 

10.3.1 Informovaný souhlas 

 

 

Obr. 10-86  Informovaný souhlas - vzor (zdroj: vlastní zpracování) 
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10.3.2 Záznamový arch 

 

 

Obr. 10-87  Záznamový arch – ukázka (zdroj: vlastní zpracování)  
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10.3.1 Rozhovor č. 1 – selektivní záznam 

R: Mgr. Michal Doležel, Kancelář architekta města Brna, Oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží   

Datum realizace rozhovoru: 26. 4. 2021, délka rozhovoru: 40 minut 

 

Veřejný prostor je degradován rigidním dodržováním norem, jejichž výklad může být krajově odlišný 
a mnohoznačný. Problémem je, že normy jsou mnohdy jen psané, chybí jasný nákres. Třeba v případě 
předpisů týkajících se bezbariérových úprav. Záleží na tom jak si je kdo vyloží a jakou uplatní „kouzelnou 
formulku“. Každý z aktérů se snaží krýt a výsledkem je „zbastlený prostor“. Vzniká skice řada manuálů, ale 
vázne jejich uvádění do praxe. Zajímavý je například vznikající manuál dopravního a navigačního značení pro 
Slavkov u Brna, na kterém pracuje Veronika Rút Fullerová (autorka Manuálu dobré praxe reklamy a 
označování provozoven v městské části Brno-střed).    

Jedním z problémů je venkovní reklama, uchycená na stožárech veřejného osvětlení, tzv. lampostery. 
Z hlediska estetiky veřejných prostranství se jedná o nevhodný prvek, ale firmám, které spravují dopravní a 
technickou infrastrukturu, generuje zisk. Jedná se většinou o akciové společnosti zřizované městem, které 
chce, aby byly do jisté míry soběstačné (Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace). Pokud 
chceme venkovní reklamu účinně regulovat, je třeba nosiče na veřejném majetku nepronajímat a počítat 
s nižšími výnosy správcovských firem. Jde však o „politicky třaskavé téma“. 

Problematika dopravního značení není v rámci Kanceláře architekta města Brna přímo řešena. Je to 
systémově i personálně nad její síly. Problémem je přemíra svislých dopravních značek a jejich dublování 
s vodorovným značením. Jednou třeba bude dopravní značení pouze v online aplikacích.  

V rámci činnosti kanceláře probíhají konzultace plánovaných záměrů. Přes počáteční animozity ze 
strany projektantů („co nám do toho budou architekti kecat“) se řadu konkrétních projektů podařilo 
pozitivně ovlivnit ve prospěch zvýšení kvality veřejných prostranství. Například se podařilo v rámci 
rekonstrukce ulice Údolní zachovat trolejové vedení kotvené do fasád přilehlých objektů. Argumentem bylo, 
že je lepší stávající převěs než nový stožár před oknem. Tam kde to nešlo bylo trolejové vedení sdružené se 
stožáry veřejného osvětlení. Ukazuje se, že je lepší vychovat projektanty než architekty, které navrhovat 
ulice nebaví. Také je třeba, aby veřejný prostor někdo hlídal. Někdo si to musí vzít za své. 

10.3.2 Rozhovor č. 2 – redigovaný přepis 

R: Ing. arch. Jakub Hendrych, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář veřejného prostoru   

Datum realizace rozhovoru: 25. 5. 2021, délka rozhovoru: 45 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R: Myslím si, že hlavní kvalitou veřejného prostoru je přístupnost pro různé skupiny obyvatel. V rámci 2 

samotného řešení pak vznikají různé kompromisy, protože těch skupiny je mnoho ať už podle způsoby 3 
dopravy nebo třeba věkové skupiny. V té přístupnosti je v podstatě všechno, aby se tím územím uměli 4 
příjemně procházet nebo projíždět, aby se tam uměli zastavovat. To je velmi důležité, aby se v tom místě, 5 
protože jsou ve městě místa, kudy prochází tisíce chodců, ale nikde se tam nezastaví. To znamená, že jde 6 
o nějakou spojnici míst jejíž kvalita evidentně není tak zajímavá, aby se tam měli důvod zastavit. Důležitá 7 
je také pobytová kvalita a pak samozřejmě příjemnost z hlediska klimatu. To znamená, jestli tam je třeba 8 
dostatek stínu nebo jestli to území vykazuje nějaké skryté kvality, nejen ty prvoplánové. To se týká třeba 9 
schopnosti zadržovat vodu. Má to souvislost se správou, údržbou a její nákladností. To jsou věci, které 10 
obyvatelé nebo uživatelé veřejného prostoru nemusí vnímat, nicméně město, ve kterém žijí, je vnímá. 11 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější ? 12 
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R:  Myslím, že se to hodně váže s tou přístupností, která má velkou spojitost s tématem dopravy. Já osobně 13 
jako největší degradaci území vnímám, když není přístupné pro chodce a starší obyvatele. Pak se to 14 
automaticky překlápí do toho, že je to území primárně obsluhováno auty, což je výrazná degradace, ať už 15 
z hlediska prostorové náročnosti nebo hlučnosti. Pak je to také neuvědomování si možností, co veřejný 16 
prostor vlastně nabízí. Lidé se obecně přestali učit vnímat veřejný prostor, co jim může přinášet, jak by se 17 
o něj měli zajímat a starat. Svým způsobem je to myslím důsledek éry komunismu, kdy v podstatě 18 
všechno bylo všech a nikdo se o nic nestaral, a vzápětí striktního překlopení do majetkové struktury, kdy 19 
všechno najednou někomu patří, ale veřejný prostor jakoby nepatří nikomu. Nikdo tak nemá tendenci se 20 
o něj zajímat a starat, přitom každý jej chce nějakým způsobem využívat. Celé to má souvislost s 21 
neznalostí. Myslím si, že lidé vlastně nevědí co od veřejného prostoru očekávat. Výsledkem je, že 22 
nevnímají hodnoty a velmi jednostranně nahlížejí na možnosti jeho využívání. Nevnímají takové ty 23 
přirozené hranice. Je to třeba vidět na tom, když jedou do lesa na houby a dojedou autem skoro až tam, 24 
kde ty houby rostou. Stejně tak rybáři přijedou až na břeh řeky místo toho, aby těch 50 metrů došli pěšky. 25 
Přestali jsme vnímat přirozené hranice toho, co je vhodné ve veřejném prostoru dělat a co už ne. 26 
Nevnímá se jako pozitivní ovlivnění jednotlivcem, jakože jeden člověk nic neovlivní a když to ostatní dělají 27 
takhle, tak já to přece budu dělat taky. Hranice ve veřejném prostoru jsou velmi měkké a spoustu lidí je 28 
neumí vnímat. Pokud tam není nějaká pevná bariéra, tak tu hranici nevnímají. Výsledkem je to, že každý 29 
potřebujeme mít plot kolem svého domu, abychom jej chránili. A každý potřebujeme mít kolem toho 30 
plotu ještě dvoumetrové túje, abychom si rozhraní mezi veřejným a soukromým prostorem uměli 31 
vymezit. Právě proto, že neumíme vnímat ty měkké hranice a měkké potřeby. 32 

T: Chápu to správně tak, že jedním z hlavních problémů je přílišná vyhraněnost oddělení soukromého 33 
prostoru od veřejného, tedy nepochopení pojmu veřejný prostor?   34 

R:  Přesně tak. Umíme vnímat striktní hranice a striktní nařízení, ale neumíme si přečíst a vnímat nepsaná 35 
pravidla. Když to převedu do nějakého konkrétního příkladu, tak dokud někde není značka zákaz vjezdu, 36 
tak člověka nenapadne, že by tam už třeba nemusel jezdit. On tam tu značku nemá, tak tam vjede. 37 

T:  Co si představíte pod pojmem vizuální smog? 38 
R:  Vizuální smog je vlastně jakákoliv nadbytečná informace nebo její zbytečný dublování. Typicky dneska je 39 

na dveřích nalepená cedulka 3R (rozestup, roušky, ruce) a vedle toho je ještě další cedulka „vstupujte jen 40 
s rouškami“. Nebo třeba každá provozovna má vedle pokladny pověšeno, že mi jsou povinni vydat 41 
účtenku. To je pro mě absolutně zbytečná informace a nevím proč tam vlastně musí být. 42 

T:  Jaké jsou podle vás možnosti regulace vizuálního smogu? 43 
R:  Má to souvislost s tím, že spousta lidí má tendenci říkat věci opakovaně. Je to vlastně klasická reklamní 44 

poučka. Proč, když se díváme na jeden film, vidíme tu reklamu třikrát? No prostě proto, aby se nám lépe 45 
zapamatovala. Tato poučka se bohužel často přenáší i do informačních sdělení a potom nastává spirála, 46 
kdy je těch informací tolik, že je lidé přestávají vnímat. Reakce na to je bohužel taková, že tam tu ceduli 47 
dáme ještě po desáté, aby si ji lidé uvědomili. Jenže oni ji pak přestanou vnímat ještě o to více. Přitom by 48 
stačilo říct jen jednou. Je to tak s těmi hranicemi. Uvědomit si určitou míru nutnosti opakování. 49 

T:  Jakým způsobem je problematika vizuálního smogu řešena v rámci vaší organizace?  50 
R: Snažíme se redukovat míru nutných informací a zahlcení prostoru. Jedna věc je přirozená možnost 51 

informování a umístění reklamy ve veřejném prostoru. Druhá věc je, že ty informační prvky by nikdy 52 
neměly omezovat přístupnost prostoru. V momentě, kdy jsou reklamní nosiče umístěny v pěším prostoru 53 
tak jsou v přímém konfliktu s přístupností a to bez ohledu na to, že jde o ideální místo z hlediska té 54 
reklamy, její výnosnosti a výtěžnosti. 55 

T:  Jak je to v tomto ohledu s dopravním značením, které také znesnadňuje prostupnost? 56 
R:  Problémem dopravního značení je z mého pohledu to, že je vlastně nutné ho umístit a často jej bohužel 57 

neumím nahradit. Třeba některé typy svislého značení neumíme nahradit jen vodorovným, což by velmi 58 
pomohlo. Primárně je dopravní značení vázáno na automobilovou dopravu a jeho umisťování prakticky 59 
nebere ohled na své okolí. Pak přesně dochází k tomu, že když mám značku, tak ji umístím do chodníku, 60 
protože do vozovky ji těžko umístím. A když nad tím někdo nepřemýšlí, tak se tím zúží chodníkový prostor 61 
a tím pádem omezí přístupnost. V podstatě jediné místo, kam se dá dopravní značení ve veřejném 62 
prostoru umisťovat, je chodník. V momentě, kdy máme takové množství věcí, které se všechny, a bohužel 63 
svým způsobem logicky, umisťují do chodníku, tak se omezuje přístupnost daného území pro chodce, ale 64 
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třeba i pro maminky s kočárkem. A tím vzniká větší tlak na to, že lidé nepůjdu pěšky, ale pojedou autem, 65 
protože je to pro mě jednoduší. 66 

T:   Jak je to s možností umisťovat dopravní značky na domy nebo na straně chodníku podél fasád? 67 
R:  Určitě je to cesta, ale v našem prostředí má několik problémů. Jedním je vazba na striktní preferování 68 

soukromého vlastnictví a svým způsobem neochotu majitelů nemovitostí k tomuhle přispět. Druhým je 69 
striktní výklad policie ohledně umístění značky. Například v Rakousku a Německu vidíme, že  značka 70 
konec obce je na levé straně vozovky, z druhé strany značky „začátek obce“, a tím pádem mám o jednu 71 
značku méně. U nás je striktní pohled na to, že značka se umisťuje na pravou stranu vozovky. Jsou to 72 
svým způsobem drobnosti, se kterými striktní výklad legislativy umožňuje pracovat jen velmi omezeně. 73 

T: Jakým způsobem vstupujete do procesu plánování, schvalování a realizace konkrétních projektů 74 
revitalizace stávajících veřejných prostranství? 75 

R: Má to několik rovin jak chceme pracovat. Jedna rovina je úvaha nad tím, jak ten prostor bude 76 
uspořádaný, jaký bude dopravní režim, jestli tam bude pěší zóna, průjezd pro zásobování a podobně. To 77 
se v ten moment promítá do podoby dopravního značení. Každé nestandardní řešení sebou nese nějakou 78 
značku a nějakou nutnou informaci, ať už je to zákaz zastavení, omezení rychlosti, odbočení na chodník 79 
nebo třeba objezd tramvajového ostrůvku. Taková informace musí být v tom prostoru nějakým 80 
způsobem zmíněna a v ten moment se dostáváme k tomu, že tam bude sloupek a na něm značka. To je 81 
první fáze. Pak nastává druhá fáze, kdy řešíme jaká informace na té značce reálně bude a dostáváme se 82 
k velikosti značky a míře informování. To znamená třeba dodatkovou tabulku, co na ní bude, jakou 83 
velikostí písma, a co se na ní všechno vejde. Jaké informace tam nutně musí být a jak jsme schopni 84 
s pomocí minima značek říct co potřebujeme. Potom, když tohle nějakým způsobem víme, nastává ještě 85 
třetí fáze, která se s tou druhou tak trochu prolíná. Jde o detailní řešení značek z hlediska jejich umístění 86 
a právě i velikosti. To znamená možnosti různého sdružování, ať už třeba umístěním značek na sloupy 87 
veřejného osvětlení nebo jejich spojováním značek na jeden sloup, umístění na druhou stranu 88 
komunikace a tak podobně. 89 

T:  S kým se tohle řeší, jedná se o součást návrhu? 90 
R:  Pokud na tom člověku záleží, tak je to součást návrhu, detailní a klidně variantní řešení. To se diskutuje 91 

jak se silničním správním úřadem, který vydává povolení, tak s policií, která na to nahlíží z hlediska 92 
vymahatelnosti, jestli dokážou identifikovat a prokázat viníka nějakého skutku. Je sice hezké dát někam 93 
nějakou značku, ale musíme ji umět vymáhat. Reálný dopad má to, že existují technické předpisy pro 94 
navrhování dopravního značení, které jsou ale doporučující. Obecně problém technických předpisu je ten, 95 
že spousta projektantů navrhuje striktně dle znalosti těchto předpisů a nehledá nějaké tvůrčí možnosti a 96 
varianty jak s nimi pracovat. Takže se velmi často setkávám s tím, že první fázi návrhu dopravního 97 
značení je tam miliarda značek, které sice zajišťují  plnou informovanost a plnou skutkovou 98 
prokazatelnost, ale z pohledu řidiče mohou často zajišťovat i naprostou nepřehlednost prostoru a ve 99 
výsledku i ten informační smog. Popsání možností dopravního řešení, které se pak propíše do čitelnosti 100 
prostoru, vlastně nutnosti informovanosti řidiče, sebou každý návrh nese, jde to ruku v ruce. 101 

T:  Je častým případem, že se dopravní značení v architektonickém návrhu vůbec neřeší?  102 
R:  Je to řekněme takový standard. Typickým příkladem je dopravní značení zákazu vjezdu Segway do centra 103 

Prahy. V technických předpisech je napsané, že má nějakou velikost. Projektant přijde, vezme nějakou 104 
základní velikost a tu tam umístí. Neřeší přesná místa umístění, kde je možné značku pověsit na lampu 105 
nebo na stěnu podchodu a kde je nutné udělat sloupek. Pak přijde realizační firma, která si přečte „mám 106 
tam tak velikou značku, tady to mám umístit“. Tak to tam umístí. Na velikost značky se pak váže počet 107 
sloupků. Takže ve výsledku máme zbytečně velké značky, nelogicky umístěné a zbytečně na dvou 108 
sloupcích. A celé je to přitom postavené na tom, že tímto striktním přístupem je zajištěno, že nikdo to 109 
opatření nemůže napadnout. Protože v momentě, kdy by byla použita nějaká nestandardní velikost nebo 110 
byly značky umístěny ne na pravé, ale na levé straně komunikace, tak v ten moment by tam nebyla jasná 111 
legislativní opora a bylo by to možné napadnout, v tomto případě ze strany provozovatelů Segway. To 112 
znamená, že město přistoupilo radši k tomu, že to bude mít jasně legislativně obhajitelný, přestože si tím  113 
zabordelilo veřejný prostor. Jak ses ptal na vztah architekta a projektanta, tak krásný příklad je dopravní 114 
značení na vjezdech do podzemních garáží. Architekt navrhne dům a v rámci prováděcí dokumentace, 115 
nebo spíše až kolaudace, přijde někdo s tím, že je tam třeba umístit tři značky, týkající se maximální 116 
podjezdné výšky, zákazu vozidel s pohonem na LPG a maximální povolenou rychlost. A pokud to nikdo 117 
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neřeší, tak přijde projektant, nebo dokonce prováděcí firma, která sem píchneme sloupek a dá na něj 118 
standardní ceduli, kterou koupí v jakémkoliv obchodě. A bude to vypadat blbě. A pak je druhá varianta, 119 
kdy nad tím architekt přemýšlí a zrovna v takové situaci může nad vjezd do garáží navrhnout zmenšenou 120 
značku. Nemůžeš říct, že si ji přehlédl, protože tam je umístěna, je čitelná a viditelná. V ten moment by to 121 
byla neznalost. Takže jde o práci s mírou informací a v detailu pak s umístěním, velikostí a podobou. 122 

T:  Je nějaký rozdíl v podobě dopravního značení na veřejných prostranstvích a v soukromém areálu? 123 
R:  Myslím, že ne. Naopak, ve veřejném prostoru se problematika dopravního značení vnímá možná daleko 124 

více než v soukromém, kde jej lidé berou jako nějakou danou technickou věc a nevědí, že značka může 125 
být menší, když jim to nikdo neřekne. Projektant jim řekne, že sem dá tuhle značku a má být takhle velká. 126 
Lidé myslím nevnímají, že jde o věc, kterou mohou ovlivnit. Obecně v těchto věcech chybí taková ta druhá 127 
fáze diskuse. Navrhneš nějaké řešení dopravního značení, vyhovíš všem předpisům a můžeš jít od toho. 128 
Všichni budou spokojeni. Policisté budou spokojeni. Silniční správní úřad bude spokojen. Ten, kdo tam 129 
bude umisťovat ty značky bude spokojený, protože půjde do prvního obchodu a tam je koupí. Nebude 130 
muset shánět nějakou atypickou zmenšenou velikost. Ale vždycky tam chybí ten druhý, možná dokonce 131 
třetí, pohled na to, jak s dopravním značením pracovat, ať už z hlediska přemíry informací nebo zda ji 132 
nelze říct na místo dvou značek za sebou jenom jednou. Druhá věc je logika umístění a velikosti značky.  133 

T:  Je problém s umisťováním a velikostí dopravních značek řešitelný v rámci stávajícího právního rámce?    134 
R:  Myslím si, že to je řešitelné v rámci stávajících předpisů, ale musí nad tím člověk přemýšlet a musí k tomu 135 

tvůrčím způsobem přistupovat. Nesmí jít striktně jenom podle toho předpisu. Jasně, jsou detaily, které by 136 
legislativa měla umožnit. Technické předpisy jsou sice doporučením, ale nevím, jestli třeba povinnost 137 
umisťování značek na pravou stranu komunikace není náhodou v zákoně. Pamatuju si na diskusi, kdy 138 
jsem zmiňoval zkušenost ze zahraničí, kde se značka ukončující obec umisťuje z druhé strany značky 139 
oznamující její začátek, ale reakce byla taková, že značky umisťujeme na pravou stranu. Přesto je spousta 140 
situací, kdy je umisťujeme na levou stranu, protože na to někdo dá razítko. Je však otázkou, že 141 
v momentě, kdy by to někdo z nějakého důvodu napadl, by se to mohlo velmi striktně překlopit do toho, 142 
že bude vyžadováno umístění značky pouze vpravo. Chtěl jsem ale říct ještě jednu věc o vnímání prostoru 143 
a hranic co je svým způsobem ještě normální a co už není. V prostoru u Národního muzea se nám stalo, 144 
že tam byla navržena jednopruhová jednosměrná komunikace a zbytek jsou chodníky. Ta komunikace je 145 
tak úzká, že tam člověk nezaparkuje, protože by ho nemohl nikdo objet. Buď by blokoval jízdní pruh nebo 146 
stál na chodníku. Ale lidé to takhle absolutně nevnímají. Vnímají volnou plochu. Policie ti řekne, že pokud 147 
je ten chodník tak široký, že umožňuje objetí stojícího auta, které neblokuje provoz, tak vlastně není 148 
problém. Lidé nevnímají veřejný prostor jako nějakou hodnotu a parkují si tam kdekoliv. My jsme tak byli 149 
nuceni udělat úpravu dopravního režimu a museli tam vyznačit zónu zákazu zastavení, který je ze strany 150 
policie daleko lépe vymahatelný. Mají tam značku, kterou mohou každému řidiči ukázat a ten se z toho 151 
nevykecá. No a to je vlastně ten problém, nevnímání hranic a prosazovatelnost. 152 

T:  Jakou vidíte budoucnost dopravního značení v souvislosti s rozvojem informačních technologií?  153 
R:  Myslím si, že jedna věc je co dokážou auta a co dokážeš ty jako člověk. Auta sice mohou umět číst značky 154 

a mít vnitřní databázi dopravního značení, ale je otázkou jak rychle budou reagovat na nějakou změnu, 155 
ať už dočasnou nebo trvalou. Druhá věc je ta, že i kdybys značky ve veřejném prostoru fyzicky neměl a 156 
celé to běželo na nějaké veřejně přístupné databázi, tak máš třeba cyklistu, který tu databázi v hlavě 157 
nemá. To znamená, že vždycky nějaké dopravní značení mít budeš, ale myslím si, že cestou je umět s ním 158 
tvůrčím způsobem pracovat. V zahraničí máme spoustu příkladů kdy je značka o průměru dvacet 159 
centimetrů umístěna na metrovém sloupku nebo je umisťovaná na domy a ne samostatný sloupek. 160 
K tomu bychom měli směřovat. A samozřejmě výrobě nějakých atypických značek ve vztahu k nějakým 161 
atypickým situacím i bez toho aniž by ta značka byla striktně popsaná v nějaké legislativě. 162 
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10.3.3 Rozhovor č. 3 – redigovaný přepis  

R: Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy, člen představenstva a technický ředitel  

Datum realizace rozhovoru: 28. 5. 2021, délka rozhovoru: 37 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R: Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal v dobách, kdy se na kvality veřejných prostranství příliš nedbalo, tak 2 

mohou být poměrně problematické. Určitě mě v osmdesátých letech formovaly přestavby města v 3 
souvislosti s realizací staveb metra a základního komunikačního systému, které na jedné straně přinesly 4 
nějakou kultivaci veřejného prostoru, ale na druhé straně zase naopak. Tím mám na mysli zejména 5 
stavby silniční, kdy byla do území nemilosrdně zavedena velkokapacitní komunikace. Na druhé straně 6 
stavby hromadné dopravy, tedy metro, evidentně přinášely kultivaci veřejného prostoru zejména po 7 
svém dokončení, kdy byl prostor stavbou totálně degradován. Na druhé straně jsem velmi úkorně nesl to, 8 
že byly přitom likvidovány tramvajové tratě v centru, takže počin výstavby pěších zón jsem vlastně 9 
nekvitoval. Jiná situace byla, když se zvelebovala Celetná ulice na konci osmdesátých let. To už 10 
samozřejmě bylo lepší. Tam jsem tramvaj nezažil a vozidlo dnešní dimenze tam nepatří, ale zánik 11 
provozu na Václavském náměstí a Na Příkopě, ten jsem opravdu aktivně sledoval. Měl jsem babičku, 12 
která bydlela v ulici V Jámě, takže se nás to bezprostředně dotklo. Rozhodně to tam obyvatelé nenesli 13 
nijak pozitivně a babička se pak odstěhovala. 14 

T:  Tak to byl takový historický exkurz. Myslel jsem spíše kvality veřejného prostoru.   15 
R:  Považoval jsem za důležité definovat to co mě formovalo v poznání veřejného prostoru. Takže bych řekl, 16 

že nejvíc jsem si vždycky všímal a cenil integrování tramvajové nebo trolejbusové dopravy do center 17 
měst, pěších zón, do nějakých stísněných poměrů. Bylo vidět, že zejména ve francouzských městech 18 
dokážou vestavět tramvaj do prostor, kde dříve jezdila a parkovala auta, a ten prostor pak vypadá velmi 19 
kultivovaně, ale i velmi nenuceně. To mi přijde, že tady neumíme. Takhle jsem to vnímal hlavně v 20 
devadesátých letech, kdy třeba vznikla tramvajová síť ve Štrasburku. To si myslím, že je pro mě velký 21 
příklad. My jsme tohle nikdy úplně nedokázali, protože nás drtí různé normy a zvyklosti. Vždycky jsem na 22 
tramvajové dopravě považoval za velice cenné to, že je nesmírně přizpůsobivá, od úzkých ulic v centru, 23 
kde přitom dokáže fungovat výkonně a plnohodnotně, až po nějaké radiální nebo tangenciální tratě v 24 
širokých ulicích s vysokou cestovní rychlostí. A pořád to jsou stejná vozidla a stejná linka. To si troufám 25 
říct, že žádný jiný dopravní prostředek takhle dobře neumí. Takže toho jsem si všímal, přizpůsobivosti 26 
dopravního systému potřebám toho kterého území a individuální úpravy podle potřeb toho území. 27 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější ? 28 
R:  Jako degradaci si spíše představuji, že ji způsobuje zavedení nějaké silnější automobilové dopravy. Určitě 29 

bych zmínil z dnešního pohledu naprosto nepředstavitelnou věc, že tam kde je dnes zastávka tramvaje I. 30 
P. Pavlova v Jugoslávské ulici směrem na náměstí Míru, tam ještě před 30 nebo 35 lety vedly dva jízdní 31 
pruhy v prodloužení Ječné ulice a chodci byli vyhnání do takových podloubí. On tam ještě kus těch 32 
podloubí je, ale ta podloubí se táhla až na Tylovo náměstí a byl tam poměrně malý nástupní ostrůvek, ze 33 
kterého lidi padali do vozovky. A to tam jezdilo kromě těch tramvají, co tam jezdí teď, ještě kvanta 34 
autobusů. Takže to bych třeba řekl, že je ukázka, kdy degradace podle mě došla až na úplné dno. 35 

T:  Dá se to tedy shrnout tak, že za degradaci vnímáte nevyváženou distribuci jednotlivých druhů dopravy? 36 
R:  Například nebo prostě přílišnou agresi dopravního systému a dominanci automobilové dopravy. 37 
T:  Jaké v tom vidíte příčiny nebo čím je toto způsobeno?  38 
R:  Proč se toto děje nebo dělo, zejména spíše dělo. Spíše můžeme říct, že jsme v situaci, kdy ne že bychom 39 

bránili vzniku takovýchto nových věcí, ale že se je snažíme demontovat a je to velmi těžké. A je to 40 
samozřejmě věc doby. To znamená adorace automobilismu, kdy každý má nárok cestovat autem a 41 
cestovat plynule. A ještě řekněme, že v té době byla taková ta maximální fascinace vertikálním 42 
rozdělením módu dopravy. To znamená pěší chodí někde, auta jezdí jinde a tramvaj jede někde jinde. 43 
Pokud je vůbec připuštěno, že existuje. Jinak nějakému speciálnímu koridoru, třeba pro autobusy, se v té 44 
době nikdo nevěnoval. Vycházelo se z toho, že auta jezdí velkoryse plynule a tím pádem s nimi jedou 45 
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plynule i ty autobusy. Dokonce třeba tramvaj byla často označována za brzdu plynulosti dopravy a proto 46 
byla odstraňována. To je třeba případ ulice Koněvova a Husitská, kde jsem si teda nevšiml, že by se něco 47 
potom zrychlilo, ale rozhodně to tak bylo. 48 

T: Předpokládám ale, že Praha a jiná česká města měla to štěstí, že se jich rušení tramvajových tratí 49 
nedotklo v takové míře jako v jiných západních metropolích.  50 

R:  Nepochybně. Socialistické hospodářství nedokázalo tento trend, který by se mu býval líbil, včas zachytit a 51 
uskutečnit. Trend rozvoje automobilismu a tím pádem o to intenzivnější likvidaci hromadné dopravy 52 
vůbec. To znamená, že to co proběhlo v Americe prakticky ze 100% a v západní Evropě řekněme z půlky 53 
toho, co by si tak přáli, tak tady proběhlo tak s 15%, dejme tomu. Tím ty tramvajové provozy přežily. 54 
Teda ty co přežily konec války, protože v poválečných letech jich zaniklo hrozně moc. Nicméně jednalo se 55 
o menší města a jejich náhrada proběhla vesměs trolejbusy, které tam jsou do dneška. Čili tam to byla 56 
nějaká asi i v řadě případů relativně evoluční záležitost, ale to co se dělo v Praze, to byla opravdu cílená 57 
likvidace. Ne proto, že dožila technika, to byl problém těch provinčních měst, že dožila technika, celá ta 58 
generace ze začátku století, tak po 50 letech dožily vozy, tratě, všechno. A když řešili, jestli to mají 59 
obnovit na nějaký modernější bázi tak dospěli k tomu, že tam zavedou trolejbusy. To se v Praze nestalo. V 60 
Praze víme, že probíhaly různé diskuse, které pak vyvrcholily schválením stavby metra. Považuji to 61 
rozhodnutí za správné, ale za nesprávné považuji některá konkrétní rozhodnutí, že tím pádem je možno 62 
na povrchu likvidovat tramvajovou dopravu i tam, kde vůbec žádné metro není. To je třeba případ právě 63 
té Koněvovy ulice, kde nikdy žádný metro nevedlo a celá likvidace té trati nepřinesla vůbec nic dobrého. 64 

T: V minulosti bylo vcelku běžné uchycovat trolejové vedení na fasády přiléhajících objektů. Dnes jsme 65 
občas svědky toho, že během rekonstrukcí tramvajových tratí je trakční vedení uchyceno na nové 66 
stožáry, umístěné v chodníku před objekty. Proč tomu tak je?   67 

R:  Tak já bych chtěl asi především zdůraznit, že to byl trend, který dneska asi ani není. To se jednalo o trend 68 
dejme tomu především první dekády 21. století čili řekněme od roku 1996 tak do roku 2007 až 2008. Tam 69 
někde bych to viděl, kdy se podařilo v dopravním podniku správcům trolejového vedení a těm co se 70 
starají o trolejové vedení, si prosadit a realizovat poměrně zásadní inovaci trolejového vedení, tak jako 71 
řekněme osmdesátá léta byla léta obrovské panelizace tratí, kdy se opravdu vyměnila prakticky celá 72 
kolejová síť v Praze za  technologii s panelama. Na to můžeme mít lecjaký názor, nicméně v té době to asi 73 
nějaká záchrana a zvýšení plynulosti a kvality byla, bez debaty. Nicméně se s tím nedělalo trolejové 74 
vedení. To nebylo předmětem těchto staveb zejména asi proto, že energetická síť se zase hodně předtím 75 
dělala v sedmdesátých letech. Nějak to šlo vždycky proti sobě. A když tady ta zařízení ze  sedmdesátých 76 
let postupně začala dožívat, tak se prostě těm správcům trolejového vedení dařilo realizovat  77 
rekonstrukce trolejového vedení prakticky v celé Praze, ale zase odtržený od těch kolejí a od nějakých 78 
dalších souvislostí v tom uličním prostoru.  79 
Základem té změny byl především přechod na takzvanou dopínanou trolej, což je výrazný zkvalitnění 80 
rozhraní sběrač a trolej, ten trolejový drát. Ta interakce je mnohem lepší, ale samozřejmě to přináší vyšší 81 
nároky na kotevní body ve smyslu primárně tahových sil v tomhle systému. Zase je těch kotevních bodů 82 
méně, protože dopínaná trolej má rozpětí  jednotlivých izolátorů řekněme 40 m, kdež to dřív to bylo 83 
třeba 30 m, když tam nebylo to dopínání. To znamená přešlo se třeba z modulu 30 m na přímý trati na 45 84 
m. Dejme tomu, to berte spíše jako směrné číslo než přesný technický vyjádření a tím pádem je logický, 85 
že zase těch konstrukčních prvků je míň a ta trolej vypadá subtilněji. Neplatí to v obloucích. Tam musíte 86 
samozřejmě vykonstruovat celý ten oblouk, abyste se nedostal z osy, kde je ten sběrač. Ale pokud to 87 
vezmeme na ty trati, co jedou někam daleko pryč, tak to tak je. 88 
Důležité pro pochopení je, že oni opravdu udělali nějaký kvalitativní skok a dělali to liniově. To znamená 89 
šli do toho prostoru. Akorát, že to opravdu s ničím nekoordinovali. To znamená neřešili to obvykle vůbec s 90 
veřejným osvětlením, takže vznikla úplně druhá sada stožáru na ulici, nicméně připravených na instalaci 91 
veřejného osvětlení. To znamená, že s nějakým zpožděním se na nás obvykle pak v dalších letech, ale   92 
řekl bych až v posledních letech, to veřejné osvětlení přepojuje. Zmíním třeba Vinohradskou, kde byly dvě 93 
sady stožárů. Bělohorská je třeba další ukázka, že prostě tam v tom úseku někde od Drinopolu  končí 94 
stromořadí v ose ulice, tak tam dál najednou byly dvoje lampy.“  95 
U soukromého baráku se vskutku děje poměrně průběžně proces, že  majitelé nemovitostí  od doby, kdy 96 
se vrátily v restituci domy,  přicházejí a říkají: nám tady padá dům, nám tady praskají zdi od toho 97 
trolejového vedení a podobně a my chceme tady za to nový dům nebo aspoň novou fasádu nebo nějakou 98 
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kompenzaci. To znamená, že řadu případů způsobil nějaký neodbytný tlak majitelů nemovitostí, že je pro 99 
ně nesnesitelné mít závěs na fasádě. To vskutku nastalo a je pravda, že prostě v tom období, o kterém se 100 
bavíme, pro dopravní podnik bylo jednodušší, než řešit s někým třeba proces uzavření věcného břemene 101 
na závěs na baráku, tak je rychlejší píchnout stožár do ulice čili řekněme, že to byl  diktát technologie 102 
nebo techniků, kteří nebrali v potaz další parametry nějaké debaty.“ 103 

T:  Existuje dnes nějaká opora v právních nebo technických předpisech, která umožňuje nařídit vlastníkům 104 
nemovitostí strpět uchycení trakčního vedení na fasádě jejich objektu?  105 

R:  My zatím jsme s tím fungovali systémem, že kde jsou závěsy podle starého zákona o drahách, to 106 
znamená, že tam byly před zavedením toho zákona o drahách, který je z roku 1994, tak tam se nic 107 
neřešilo, neuzavíralo a tam  je přesně to co říkáte. Ono to tam je, takže to musí strpět a my nejsme 108 
povinni to sundat. Samozřejmě v momentě, kdy nastanou nějaké diskuse o způsobených škodách, no tak 109 
pak k tomu dojít může, ale tím jsme udrželi spoustu závěsů a je potřeba říct, že i při těch rekonstrukcích 110 
trolejových vedení v tom období, které opravdu způsobilo řekněme masivní instalaci stožárů do ulic, tak i 111 
tehdy se normálně na baráky vázalo, když se tam ten stožár nehodil nebo když bylo příhodné ten závěs 112 
využít. Na druhé straně opravdu od té doby řekněme posledních 10 let s nějakou určitou akcelerací co 113 
začal fungovat IPR a má manuál veřejných prostranství, tak od té doby ve zvýšené míře se připomíná, že 114 
závěsy musí zůstat. Určitý problém je, že každý ten závěs by měl spočítat statik a měl bych tím pádem 115 
znát kvalitu zdiva, do kterého je to zachyceno a tak dál a tak dál. To je většinou samozřejmě nedostupný, 116 
tyto informace, takže statik se třeba pod to nechce podepsat. Na druhé straně my mu  prostě třeba 117 
sdělíme, že to ani od něj počítat nechceme, že bereme na vědomí, že to tam je: Naši trolejáři tu kotvu 118 
sundají, udělají tam nějakou injektáž a pak jí tam nalepí na epoxid. Rozhodně to není tak, že nám běžně 119 
padají kotvy,  to se moc neděje, ale někdy se to stalo. 120 

T:  Zmínil jste starý zákon o drahách. Tam to kotvení do fasád bylo nějak řešeno?  121 
R:  Tam to podle mě mělo charakter, že se zřídí, instaluje a hotovo. Starý zákon o drahách byl z šedesátých 122 

letech. No a my se o tohle opíráme do dneška, protože se to prostě podle něj zřídilo a hotovo. Tehdy 123 
nikdo žádný vlastnictví neřešil. 124 

T:  Jaké jsou možnosti sdružování trolejového vedení se stožáry veřejného osvětlení a jaká je v tomto ohledu 125 
komunikace s jeho správcem? 126 

R: Tak od doby co existuje městská firma Technologie hl. m. Prahy a stará se plnohodnotně o veřejné 127 
osvětlení, tak je ta komunikace mnohem lepší než byla se soukromou firmou Eltodo. To je poměrně 128 
logické, protože i ta se má řídit manuálem a tak dále. A ta vznikla  v této době, kdy se tyto věci berou v 129 
potaz. To znamená, nějaké sdružování probíhá. 130 

T:  Jak je to se správou těchto sdružených stožárů trolejového vedení a veřejného osvětlení? 131 
R:  Nebylo to  jednotné, protože samozřejmě v dobách, kdy byl socialismus a Elektropodnik, tak prostě stavěl 132 

Elektropodnik ty stožáry, na nich byly lampy a tam kde jezdila tramvaj, tak dal ty stožáry tlustý. Nezávisle 133 
na nich vždycky byly naše stožáry. To znamená  zahuštění sítě v křižovatkách nebo v obloucích, kde není 134 
potřeba mít tolik osvětlovacích bodů, ale my to tam potřebujeme, aby to prostě drželo a aby to 135 
fungovalo. A samo sebou ty energetický stožáry byly naše. To znamená v místě, kde vede nějaký kabel, 136 
nahoře je nějaký odpojovač, tak to je  normálně otevřený a živý, tak tam se ty lampy nedávají. Tam by to 137 
opravdu nebylo jednoduchý. A ono těch napájecích bodů je poměrně hodně a ještě existují takzvané 138 
děliče, takzvané sekce,  to má stejný charakter. Nicméně třeba napínací stožáry, kde jsou závaží a nějaký 139 
kladkostroje, tak ty sice jsou v nějakém tvaru H, takzvaný Háčka, ale tam už nějaké případy, kdy i na to 140 
Háčko umějí dát nějaký nástavec a dolů svedou kabel v nějakém husím krku a dole je nějaká skříňka 141 
s pojistkami, tak takové případy existují. 142 

T:  Rozumím tomu správně, že se sdružuje spíše veřejné osvětlení se stožárem trakce než naopak? 143 
R:  Ne. Teď se třeba realizují první projekty trolejbusových tratí v Praze, tak tam to samozřejmě začíná tím, 144 

že se zkoumá kde dneska jsou ty stožáry veřejného osvětlení a vskutku dochází k výměně v té pozici. To 145 
znamená, že je snaha využívat existující pozice, protože pak není potřeba územní rozhodnutí , protože ten 146 
stožár tam je, a nemusíte to řešit majetkově, protože my jsme tady vždycky stožár měli, jenom ho 147 
měníme a to trolejové vedení, když je nad nějakým pozemkem, tak už to není jako předmět. To tam 148 
prostě visí čili to není problém. Takže je to  vzájemnou interakcí, která bych řekl, že je opravdu na 149 
mnohem vyšší kvalitativní úrovni než byla. 150 
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T:  Za jakých podmínek je možné na sloup trolejového  vedení umístit venkovní reklamu? 151 
R:  Na to já vám asi neumím příliš odpovědět, protože já jsem se s tím nikdy nezabýval, protože u nás vždy 152 

byl odpovědný za umísťování reklamy na náš majetek odbor marketingu a obchodu, který má tyhle věci 153 
plně pod kontrolou. My sami od sebe toto dělat nemáme. Nicméně bezpochyby se i oni dneska musí řídit 154 
pravidly pro umísťování reklamy. Takže v centru se to snad sundalo bych řekl všechno. 155 

T:  Jaký máte názor na ochranná zábradlí podél tramvajových zastávek? Nepřispívá jejich umístění spíše ke 156 
zhoršení bezpečnosti, například z důvodu jejich přelezení a pádu do vozovky?  157 

R: Tak já bych řekl, že všechno se vším souvisí. Především bych řekl, že správná socialistická refýž uprostřed 158 
čtyřproudé komunikace měla velmi nízký obrubník. To znamená, že kromě toho. že tam nebylo zábradlí, 159 
tak taky to auto, zejména třeba nákladní, tam mohlo v podstatě bezproblémově vjet do lidí a zároveň lidí 160 
jezdilo tehdy hodně čili nepochybně ty nástupní ostrůvky byly velmi vytížený. Troufám si říct, že zmnožení 161 
zábradlí na zastávkách je opravdu až výsledek zvýšení bezpečnosti provozu a zejména pak snahy 162 
zaintegrovat osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, protože to dřív nikdo neřešil. Takže tam 163 
prostě byly nějaké schody, tím pádem ono tam pořádně nešlo jet ani s kočárkem, natož teda samostatně 164 
na invalidním vozíku. Zábradlí v mnoha případech je důsledek snahy o zajištění vodící linie pro osoby 165 
nevidomí a slabozraké. To je ta hlavní Alfa a Omega, proč to tam je. Čili to je na nějakou diskusi  s policií, 166 
se silničním správním úřadem, aby o tom oni pohovořili. 167 

T: Napadá vás ještě něco důležitého co zde nezaznělo? 168 
R: Mě určitě napadá co nezaznělo a co je potřeba mít jako určitý parametr, když jste mluvil o těch 169 

dopravních značeních, tak bych řekl, že je to potřeba, aby se točila kola hospodářství ve značkářství. To je 170 
parametr, který je potřeba abyste opravdu vnímal jako poměrně určující v tomhle ohledu, protože ona ta 171 
značka je poměrně drahá věc a je fajn, když je co prodávat. V momentě, kdy máme instalovat obrovskou 172 
značku, která se jmenuje pravidelný provoz tramvají, jinými slovy sdělujeme někomu, že když byl zvyklý 173 
stát na kolejích a nic se nestalo, nikdo ho nevyzvonil, tak aby to teď nedělal, protože tam teď opravdu ta 174 
tramvaj pojede, že dříve je to "může tu jet tramvaj" a teď tu  "fakt pojede tramvaj". Pokud se umísťují 175 
takovéto značky, tak to mě to vůbec hlava nikdy nebrala. To bylo speciálně na Zvonařce nebo dávalo se 176 
to do Myslíkovy, kdy tudy nebyla vedena pravidelná linka. Tak když tam najednou byla výluka, tak se tam 177 
dalo 20 takhle velkoformátových cedulí. No a teď si vezměte když tam byly měsíc, během té výluky. To 178 
prostě v tom nájmu je vidět, na tom si někdo vydělá. 179 

T: Co si v této souvislosti myslíte o semaforech na přechodech přes tramvajové tratě?  180 
R: Tak já obecně nejsem příznivcem nějakého zbytňování semaforů. Nerozumím ani tomu, že dříve vám na 181 

semafor stačila v podstatě takhle jedna kostka uprostřed křižovatky. V době kdy byl stožárek a na něm 182 
byl chodec ještě udělaný, když se podívám na tu první generaci Signalbau Ubers z konce šedesátých a 183 
začátku sedmdesátých let, tak bylo nějaké množství stožárků a návěstidel na nich a dneska je tak 184 
trojnásobný. Podle mě to ale zase vede k tomu totiž, že třeba vy jste to dal někam a dnes to musíte dát 185 
přesně tam kam vede ta vodící linie pro nevidomého. Nemůžete uhnou ani o centimetr. Takže on prostě 186 
musí dojít tou holí na ten stožárek, aby si tam mohl něco manipulovat, aby věděl kde je, aby měl vlastně 187 
typovou situaci jak se má chovat. Takže řekněme, že integrace těchto osob je v našich poměrech vedena 188 
daleko důsledněji než na západě, kde nebyli tak extra vyloučení, tudíž se teď nemusí tak extra integrovat. 189 
U nás pro ně nebylo uděláno vůbec nic, tak teď se to kyvadlo posunulo zase někam na druhou stranu. 190 

T:  Dá se tedy říci, že je jsou veřejná prostranství místy degradována bezbariérovými úpravami? 191 
R: Ano, samozřejmě. Na tramvajové trati na Václaváku se teď řeší, že oni vám řeknou, že způsobujete 192 

bariérovost a my s tím nesouhlasíme, abyste tady dělali zastávku. Srovnejte Václavské náměstí do dvou 193 
procent. A to je přesně ta ukázka kdy můžete dospět k tomu, že máte tak málo stupňů volnosti, protože 194 
musíte zajistit bezpečnost, rozhledové poměry, tohle, tohle, samostatné dítě, invalidu tohoto postižení, 195 
jiného postižení a musíte jim to zajistit. Tím zjistíte, že musíte dělat nějaké prefabrikované řešení, které 196 
ale jsou nekompatibilní s tím veřejným prostorem.  197 
Hlukové stěny, to jsme o tom vůbec nemluvili. To je prostě věc, že vy máte tady hlavně bojovat proti 198 
hluku, ale všechna ta protihluková opatření od určitě chvíle jsou nekompatibilní s tím, že to je město. 199 
Prostě vy byste vlastně měl ten život přestěhovat do polí. No jo, ale pak když ho tam přestěhujete tak už 200 
to zase nebudu ty pole. A tak dále, kdy vás vlastně hygienik tlačí k tomu, že třeba my jsme měli služební 201 
byty ve vozovně Pankrác a oni vás tlačí k tomu, že tam nesmějí být, protože je tam hluk. Takže je pro ně 202 
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lepší, když bydlí někde úplně jinde a ve 4 ráno přijedou všichni autem na pracoviště. To jsou prostě  203 
absurdní věci, kdy si resortisticky někdo řeší nějaké téma bez ohledu na  kontext. A vy to máte splnit. A 204 
máte těch podmínek čím dál tím více, až se dostáváte do úplné neřešitelnosti. Takže si vlastně ve finále 205 
musíme vážit toho, že třeba něco je ještě stav a vy zařídíte, že třeba přestavba zastávky nepadne do 206 
novostavby, protože byste tam musel dodělat ta zábradlí, udělat takový a takový opatření. No, tak 207 
vyjmete to z té stavby a řeknete - tohle jsme ještě nedělali. To je vlastně dneska pomalu jediná záchrana 208 
jak můžete kultivovat veřejný prostor. 209 

T:  Takže se vlastně ukazuje, že nejlepším argument je odvolat se na stávající stav?  210 
R:  Přesně tak, ale zrovna třeba v nějakém místě máte dědictví, který je pro vás neakceptovatelný, takže ho 211 

tam asi nechcete nechat. Čili je to fakt těžký. 212 

10.3.4 Rozhovor č. 4 – redigovaný přepis 

R: Doc. Ing. arch. Jakub Cígler, Jakub Cígler architekti a.s., architekt a předseda představenstva   

Datum realizace rozhovoru: 3. 6. 2021, délka rozhovoru: 28 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R: Veřejný prostor by měl přestat být doménou automobilů, kdy při tvorbě profilu ulice mají dopravní 2 

inženýři v zásobě řadu norem, které je opravňují diktovat na prvním místě a druhý jsou projektanti 3 
infrastruktury, kteří také mají spoustu norem. Ty vlastně potom omezí ty důležité části, které tvoří kvalitu 4 
veřejného prostoru a to je třeba šířka chodníku, umístění cyklostezky, možnost vysadit stromy. To jsou 5 
myslím věci, které jsou takzvaně měkký, které nemají oporu ve vyhláškách a zákonech tvrdě, tudíž 6 
nejdříve se tam musí vejít auto, když to zjednoduším, a potom teprve chodec. Tam kde profil není tak 7 
tam vlastně chodník zaniká, cyklostezka se ztrácí a strom se nevysadí. Mělo by dojít ke změně 8 
paradigmatu, kdy nejdříve by se měly umístit chodníky se stromy a případně cyklostezkou, která by 9 
neměla být někde mezi, chvílemi na ulici a chvílemi na chodníku, ale že by měla mít své přesné umístění, 10 
aby se netřískala s auty. To si myslím, že je základní problém a samozřejmě i parkovací místa, protože na 11 
parkování aut není lidský právo a města by neměla být dimenzovaná na dostatek aut, protože když si 12 
potom vymyslíme, že budeme jezdit ještě ve větších autech, tak nebudou stačit. 13 

T:  Jak důležitá je pobytová kvalita veřejných prostranství?  14 
R:  Pobytovost je důležitá, ale myslím si, že není nutná kdekoliv, protože veřejný prostor ulice by měl být 15 

důstojný člověka a mám pocit, že často není důstojný. 16 
T:  A co třeba bezpečnost, přehlednost, bezbariérovost? 17 
R:  Bezpečnost, bezbariérovost, na to jsou všechno vyhlášky, ale ta důstojnost, to jsou takové věci, které jsou 18 

nad to. Myslím, že bychom měli teďka prosazovat další rovinu, protože na tu bezbariérovost to jsou 19 
všechno věci, který jsou už ošetřený a často způsobují negativní věci. Bezbariérovost je vlastně taková 20 
modla, která třeba často zničí krásný vstup do nějakého kostela. Když jsem si zlomil nohu, tak jsem tyhle 21 
věci taky vnímal jinak, ale v tom historickém městě je to prostě trochu složitější. 22 

T:  Napadají vás nějaké příčiny stavu, proč tu máme nadvládu techniků a norem?  23 
R:  Ze zkušenosti z Ruska je to ještě lépe vidět, protože je to takové vypouklé zrcadlo naší středoevropské, 24 

možná spíše více východoevropské, společnosti, že čím je společnost nekultivovanější, tím si vytváří 25 
přísnější pravidla. Když si vezmeme jak vypadá hygienický předpis pro kuchyň v Západní Evropě, tak není 26 
zdaleka tak přísný jako ve Východní Evropě. Proto si myslím, že jak se na určité věci dlouho dobu kašlalo 27 
nebo stále kašle nebo se nekultivují, tak se o to víc přísnější dělají vyhlášky. Státní správa nemá kvalitu 28 
nebo postavení, aby něčemu zabránila, tak se schovává za různé vyhlášky a regulace. Dobrým příkladem 29 
je územní plán. V Německu je doporučeným materiálem a u nás závazným. Tím se vytváří různé absurdní 30 
situace, protože je tímto eliminován kvalitní člověk, který kvalitně rozhodne. Nepředpokládá se, že je tam 31 
někdo, kdo je neúplatný a kdo rozhodne správně. Myslím si, že musíme být společností, která je více 32 
sebevědomá a počítá s tím, že dá určitý prostor úředníkovi, aby rozhodl správně, kdežto vyhláška 33 
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ministerstva je úplně obráceně. Na to třeba dojel Metropolitní plán hl. m. Prahy. Je to o kultivované 34 
společnosti, která nepotřebuje mít milion různých vyhlášek, svazujících ruce třeba i pozitivním věcem.        35 

T:  Co si představujete pod pojmem vizuální smog? 36 
R:  Na prvním místě ty nenáviděné billboardy, které si myslím, že jsou absolutní balkanizací naší republiky 37 

nejenom ve městě, ale i mimo. Dalším obrovským zlem jsou kinetické věci, různé obrazovky, které jsou 38 
vlastně doslova nebezpečné pro mě pro řidiče, který pořád těká, hledá všechny nebezpečné věci a 39 
najednou se zakouká na nějaký nesmysl. Ta kinetičnost věcí upoutává desetkrát víc než statická věc. 40 
Myslím si, že by mělo být absolutně bez debat vyhlásit na to nějakou restrikci. Také si myslím, že všechna 41 
vyznačení obchodů by měla být za výlohou, že by to nemělo být předstrčený. Vitrína je od toho, že ten 42 
obchod je uvnitř toho interiéru, tudíž by tam měl být. 43 

T:  A co dopravní značky? 44 
R:  Takové ty jednoduché dopravní značky chápu, že v historickém centru musí být, i když v něm vadí vlastně 45 

úplně všechno. Ale je otázka jestli by v historickém centru nestačily jen ty vodorovné, že by tam byla 46 
nějaká výjimka. Co si myslím, že je absolutní zlotřilost, která se v souvislosti s tunelem Blankou objevila 47 
v blízkosti Pražského hradu, jsou dopravní návěstidla, vypadající jak někde uprostřed z dálnice D1. Jejich 48 
informační hodnota je vlastně minimální. Takže celkově to chce umenšit vliv dopravních inženýrů. Mám 49 
pocit, že někdy architekt je od toho, aby řešil problémy, které způsobili dopravní inženýři. Včera zrovna 50 
jeden diplomant řešil někde v Jordánsku uprostřed města Byblos obrovskou křižovatku, kterou se snažil 51 
zakrýt. Krásný projekt, ale proč tam je ta křižovatka?     52 

T:  V jakém množství a podobě do města patří venkovní reklama? 53 
R:  Já si myslím, že to všechno neoprávněně upoutává pozornost. Myslím si, že reklama ve městě vypadá tak, 54 

že mám na nějaké adrese obchod, tak si nějakým adekvátním civilizovaným způsobem označím výlohu. 55 
To je absolutně logicky oprávněný, ale proč to mít ještě někde na značkách? Například v Paříži po válce 56 
se to reklamou zaplevelilo, taková amerikanizace. V Paříži řekli dost, všechno musí pryč a využil toho pan 57 
Jean-Claude Decaux, který řekl hele, já se vám budu starat o zastávky autobusů, budu vám to denně čistit 58 
a jenom z druhé strany jak je jízdní řád budu mít reklamu v té velikosti. A nikde jinde. Paříž s ním udělala 59 
smlouvu a reklama je jen tam kde stojím a čekám na autobus. Proč máme jet po Jižní spojce a mít tam 60 
milionkrát nějakého politika nebo reklamu? 61 

T:  Takže si myslíte, že venkovní reklama do města ve fyzickém prostoru nepatří? 62 
R:  Já si myslím, že ne. Já bych byl radikální. A nejenom v centru. Proč to tam vlastně je? Prostě jsme si na 63 

něco zvykli. Sloup nemusí být držák něčeho dalšího, sloup drží tu lampu. Myslím si, že venkovní reklama 64 
má obrovský dopad. Já jsem třeba typ člověka, který pořád těká a pořád poslouchá, nejsem schopný se 65 
soustředit. A když jedu po silnici, tak to všechno stále monitoruju a to si právě myslím, že je špatně, 66 
protože tam máš monitorovat abys jel bezpečně, případně krajinu, hezké domy a ne si pořád číst kdo by 67 
měl být zvolený. Mě to irituje natolik, že bych toho člověka nevolil i kdyby byl třeba dobrý. 68 

T:  Zabýváte se v rámci vašich projektů veřejných prostranství umístěním a podobou dopravního značení? 69 
R:  Tak například vjezdy do budovy. Řeší se na jednu stranu vstup, do kterého se investuje obrovské množství 70 

peněz a potom je vjezd do garáže, kde jede to auto, ale v něm je tentýž člověk co vstupuje tím vstupem, 71 
ale je to najednou konglomerát různých značek, které jej degradují na takovou stoku. Tohle by také mělo 72 
mít nějakou kultivovanost a nebýt zase jenom pod diktátem dopravního značení, protože to potom 73 
devalvuje architekturu toho domu. 74 

T:  A zabýváte se dopravním značením i v případě návrhu veřejného prostranství?   75 
R:  Snažíme se to řešit, ale je to často předem ztracená bitva. Dopravní značení být musí, ale proč hnusné. 76 

Chce to nějak minimalizovat na nejnutnější. 77 
T:  Je rozdíl v navrhování veřejných prostranství pro město a soukromého developera?         78 
R:  Zásadní. Samozřejmě neříkám, že městským částem nebo politické reprezentaci nejde o kvalitní veřejná 79 

prostranství, ale je tam rozdíl. Konkrétně v Praze, pokud má TSK (Technická správa komunikací hl. m. 80 
Prahy) převzít komunikaci tak má seznam laviček, který chce, seznam světel, prostě celý mobiliář nebo 81 
typ dlažby, který akceptuje, protože ho umí nějak opravovat. Ty ostatní nechce akceptovat. Takže pokud 82 
se soukromý developer rozhodne, že to nepředá, můžeme navrhnout krásná svítidla, lavičky nebo typ 83 
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dlažby jaký chceme. Ten rozdíl je, jestli to předává nebo nepředává, protože v okamžiku kdy do toho 84 
vstoupí TSK, ať už je to soukromí nebo veřejný, tak už je to jedno. Samozřejmě třeba Václavské náměstí je 85 
výjimka, ale je škoda, že to jsou jen důležitá uzlová místa, protože TSK to pak o to hůře řeší v sousedních 86 
ulicích. A když to chce nějaká městská část na svá uzlová místa vyřešit, tak se vypisují soutěže. A co 87 
architekt udělá? Vymístí odtamtud parkující auta, ale ty se dostanou někam jinam. Nebo udělá hezké 88 
lavičky, ale o to je zas ten veřejný prostor ponížený někde jinde, o to hůře. Vlastně by mělo dojít ke 89 
zlepšení principu fungování magistrátu a jeho odnoží, dceřiných společností TSK a Dopravního podniku, 90 
kteří by měli zvednout laťku svojí kvality. TSK má svůj katalog věcí, který prosazují, takhle blbý kvůli 91 
tomu, že je vysoutěžený na základě nejlevnějšího řešení, které vychází z nějakého zákona. 92 

T: Vzhledem k vaší mnohaleté zkušenosti s revitalizací městských veřejných prostranství vidíte nějaký 93 
kvalitativní posun v jejich podobě a vnímání jejich důležitosti veřejností? 94 

R:  Já si myslím, že se to jednoznačně zlepšuje, společnost je podle mě civilizovanější, a nemyslím si, že to je 95 
teďka už jenom o tom, že nějaká strana před pár lety byla špatná a teď tam je jiná, která je lepší. Myslím 96 
si, že to není o stranách, ale je to o lidech a že se celkově téma kvality veřejného dostalo do veřejného 97 
fóra a že se to zlepšilo. Ale vidím pořád systémový problém v tom, že se řekne spousta hezkých věcí, ale 98 
to město, i když má super kvalitní lidi ve vedení, tak stejně je ten existující systém státní správy a 99 
samosprávy bezzubý. Je prostě nefunkční, bych řekl. Jak je možný, že prostě třeba na ten Václavák 100 
potřebuješ v rovině studie já nevím kolik povolení, v rovině územního řízení šedesát a více povolení, 101 
v rovině stavebního povolení zase a potom přijde jedna dáma, která řekne, že se jí nelíbí platany a nehne 102 
s ní ani primátor. Naopak všechny obžaluje a můžeme se stavět na uši a nehneme s ní. Tak k čemu jsou ta 103 
stanoviska? Myslím si, že by se občané měli vyjadřovat v nějaké fázi v rámci veřejné diskuse o tom jestli 104 
to udělat nebo neudělat, ale potom nastupuje nějaká fáze, která už je závazná a ten jednotlivec už s ní 105 
nehne. A tohle paralyzuje úplně všechny a myslím si, že to je vysoce nedemokratické, to co se schovává 106 
za tu demokratičnost, protože my delegujeme nějakou odpovědnost někomu, je to delegovaná 107 
demokracie a ta má nějaký pravidla. Veřejné diskuse jsou prostě odsaď podsaď. Měla by předcházet 108 
záměru, formovat ten záměr, a potom už by se měl respektovat. Zároveň mít důvěru ve zvolené zástupce, 109 
že to co oni mi řeknou a odhlasuje to společenství místních lidí, takovým tím švýcarským způsobem, tak 110 
mít potom důvěru v instituce, že ten názor společenství drží a už jen tomu dát formu.“  111 

10.3.5 Rozhovor č. 5 – redigovaný přepis 

R: Mgr. Kristýna Drápalová, Magistrát hl. m. Prahy, asistentka radní pro oblast kultury a památkové péče  

Datum realizace rozhovoru: 3. 6. 2021, délka rozhovoru: 33 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R: Tak v první řadě samozřejmě nějaké pohodlí pro pěší pohyb a v druhé řadě pak nějaká přehlednost a 2 

estetická kvalita, což je hodně provázaný. Myslím si, že člověk má rád spíše místa, kde když se rozhlédne 3 
tak rozumí v jakém prostranství se nachází a k čemu slouží. Prostranství ho vede v tom užívání samotným 4 
uspořádáním a nemusí vymýšlet kam kudy se má dostat v rámci toho prostoru a tak dále. Takhle je to na 5 
první dobrou, co mě napadá, ale to pohodlí pro pěší pohyb, tím pádem nějaká pobytová kvalita a ta 6 
přehlednost. 7 

T:  Je v případě ulice, která slouží pohybu, pobytová kvalita upozaděna oproti přehlednosti? 8 
R:  Asi jo, ale ulice jsou různý. Myslím si, že u nějakých ulic je fér očekávat i nějakou pobytovou kvalitu, ale 9 

schválně jsem jmenovala jako první to pohodlí pro pěší pohyb, protože si taky myslím, že ulice primárně 10 
slouží tomu, ale pokud pak jde o důležitější městský bulváry, který třeba ústí na náměstí, tam si myslím, 11 
že je fér čekat nějakou kvalitu, že si tam sednu na lavičku a můžu koukat. 12 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejzávažnější?  13 
R: Takovým typicky českým bastlením, mi přijde. V Praze je to hodně vidět. Dneska jsem zrovna koukala z 14 

tramvaje na krásný historický lampy před Rudolfinem a před filozofickou fakultou, kde zrovna někdo měl 15 
vysokozdvižný vozíček a něco tam montoval. A tak jsem si všimla jak je to vlastně bizarní, že na tu 16 
krásnou historickou litinovou lampa někdo montuje nějaký jiný typ svítidla a ještě tam už byla 17 
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namontovaná kamera. Někdo si evidentně kdysi dal práci s tím, že tu lampu navrhl, aby byla krásná, a 18 
jak se asi chudák musí obracet v hrobě, že mu tam namontujeme další dva prvky v úplně odlišném 19 
designu a s odlišným účelem. Ta lampa je jenom taková metafora pro tu ulici, kterou často třeba na 20 
začátku někdo navrhl s nějakými kvalitami, ale pak přišel někdo další, někam vrznul skříně technických 21 
inženýrských sítí, pak se tam vrzla nějaká lavička, když se tam přidělávala nějaká další část. Pak někdo 22 
rozhodl, že se tam přidá nebo zruší nějaký strom, takže se narušila nějaká symetrie. Odpadkové koše do 23 
toho a prostě různý nekoncepční úpravy dané tím, že se tam něco kopalo v chodníku a pak se to už 24 
nevrátilo do původního stavu. Tak takových věcí si myslím, je v českých ulicích hodně, protože máme 25 
složitý systém, špatně se na tom umíme domlouvat. Ty věci nekoordinujeme, takže na ulicích je často 26 
muzeum věcí, které tam vlastně vůbec nepatří a jsou vlastně úpadkový, stejně jako ty kamery na lampě. 27 

T:  Jaké příčiny podle Vás nejčastěji vedou k degradaci veřejných prostranství?  28 
R: Já si myslím, že my máme takový zvláštní systém veřejné správy, který je vlastně extrémně složitý, 29 

komplexní, košatý. Máme strašně moc norem, předpisů, institucí, které chrání různý veřejný zájmy, 30 
předpis, které chrání další veřejný zájmy a dostali jsme se podle mě do fáze, kdy je těch institucí, úřadů a 31 
norem prostě tolik, že už je to samo strašně nepřehledný a nedá se v tom docházet k nějakým skutečně 32 
koncepčním řešením. Vede to taky k tomu, že za každou část té ulice zodpovídá někdo jiný a ty lidi nejsou 33 
zvyklý se domlouvat a zároveň žijí v systému, který  těm vzájemným domluvám nepřeje, protože se na 34 
každé věci musíš dohodnout s milionem lidí. A teď ty máš nějakým svůj jeden předpis, podle kterého 35 
musíš postupovat, nějakou normu nebo nějaký produkt, který typicky používáš. No a někdo jiný má další 36 
svoji normu, z které nemůže ustoupit, protože to dělá formalisticky. Teďka se střetnete a ty věci, které z 37 
toho lezou, jsou kočkopsi. Takže si myslím, že na začátku je to, že jsme si systém veřejné správy udělali 38 
tak složitý, že v něm nejsme schopní pořádně fungovat tak, aby to celé dohromady dávalo smysl a máme 39 
tu odpovědnost moc rozdrobenou mezi příliš mnoho subjektů, které se spolu nejsou z povahy toho 40 
systému vlastně schopní pořádně domluvit. To, znamená, že si tam pak ve výsledku každý dělá co chce a 41 
nikdo se moc neohlíží na to, co dělají ti ostatní. 42 

T:  V jakých případech považujete prvky venkovní reklamy za vizuální smog? Záleží to na způsobu uchycení?  43 
R:  V principu každá venkovní reklama, která není na výkladci, je vizuální smog a jde o to jak zlý vizuální 44 

smog to je. Méně podle mě škodí reklamní nosiče, které se napříč městem objevují v jednotném formátu 45 
a člověk na ně může být zvyklý, že vídá tento formát všude a tudíž se snadno orientuje v tom co to je. A 46 
pak jsou reklamní nosiče, které jsou zase trošku zbastlený, že si je různý lidé vyrobí, někam navěsí, a není 47 
to jednotné. Má to prostě různé formáty, různé materiály, různou designovou úroveň a ty jsou horší. 48 
Samozřejmě také čím větší, tím více to obtěžuje a co se týče toho umístění a uchycení, tak nejhorší 49 
problém je pokud to vyloženě tvoří překážku ve veřejném prostoru, který je určený pro chodce, protože 50 
pak to má i nějaký takový negativní funkční výsledky. 51 

T:  Je tedy z hlediska prostupnosti lepší umístit reklamu na veřejné osvětlení než třeba plakátovací sloup?  52 
R: Tohle to zrovna je složité, protože jde taky o to jaký plakátovací sloup. Já ty plakátovací sloupy beru 53 

v centru tak, že je to nějaký historizující prvek a opravdu se na to lepí lepidlem ty papírové plakáty. Tak to 54 
já beru, že už to nějak jakoby patří do charakteru památkové rezervace. Do jisté míry je to součást 55 
kulturního dědictví, historická součást toho prostoru, která tam často je od té chvíle kdy ten prostor 56 
vzniknul. Takže to třeba beru jinak. Ale pak tady jsou reklamní rondely, které jsou podsvícený, kam se 57 
plakát nelepí, ale vkládá za nějaký plastový rám, je to vysoký a je to nějaký soudobý design, v tuhle chvíli 58 
design devadesátých a nultých let, kdy se to tady objevovalo. Tak ty mi přijdou, že jsou vyloženě hodně 59 
rušivý a měly by z centra spíše mizet. Tam mě méně pohoršuje nějaká reklama na sloupech. Obecně 60 
k regulaci v Praze je to tak, že tu reklamu na sloupech jsme vymístili z památkové rezervace, kde nemá 61 
být vůbec. Jinak na těch sloupech má mít unifikovaný rozměr, kdy jsou předepsané tuším dva nebi tři. A 62 
jednáme teď o budoucnosti citylight vitrín, které by už také neměly být samostatně stojící. 63 

T:  Je nějaký rozdíl v umisťování reklamy v centru nebo na sídlišti? 64 
R:  Záleží vždycky na kontextu. Centrum města je v tuto chvíli disproporčně zatížené reklamou, protože tady 65 

chce samozřejmě inzerovat každý. Zároveň je zde velká koncentrace maloobchodu, což znamená že je 66 
zde spousta reklamy na provozovnách, je zde více provozoven a velká poptávka po reklamních plochách, 67 
které se sem dají ještě někam nacpat. To znamená, že je tady teďka na místě to hodně omezovat. Na 68 
sídlištích si myslím, že často, když se to dobře rozmyslí kam by případně šlo tu reklamu umístit, tak si 69 
dokážu představit, že tam nebude působit jako rušivý prvek. Myslím si, že reklama do města v nějaké 70 
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podobě patří, ale jde vždycky o to, aby nějak souzněla s tím prostředím. Já si dokonce dokážu představit, 71 
že by se v nějaké nově navrhované městské čtvrti i třeba vyhradila nějaká ulice, kde by se koncepčně 72 
řeklo, že tady může vzniknout takové Times Square. Tady prostě může být hodně obrazovek, může to být 73 
trochu víc divočina, protože víme, že tady stejně nikdo nebude bydlet, že to bude obchodní třída. Tak 74 
budiž, ať to tady je. Myslím, že to může být hezký a že to může být architektonicky i po všech stránkách 75 
kvalitní prostor. Ale záleží to vždycky na tom, aby to právě nebylo to bastlení, ale aby to bylo koncepčně 76 
uchopený a dávalo to smysl v rámci urbanistického rozvržení prostoru i v rámci detailu. 77 

T:  Jaké jsou podle vás možnosti regulace umístění a podoby nosičů venkovní reklamy? 78 
R:  Z hlediska města je vždycky relativně snadný regulovat to co je umístěný na městském majetku, protože v 79 

tu chvíli to můžeš ovlivnit tím nájemním vztahem a prostě řeknu, že tady to ti už pronajímat nebudu, 80 
promiň. To co tu máš je fakt příšerný už ti na to náš pozemek neposkytnu. Nebo provozujeme reklamu na 81 
sloupech, ale dáme jednotný pravidla pro všechny reklamní nosiče na všech sloupech, který ve městě 82 
jsou, protože všechny sloupy patří nám nebo námi zřizovaným společnostem. Takže v tomhle tom smyslu 83 
se reklama nějak regulovat dá skrz ty nájemní vztahy, ale v tu chvíli je to čistě vázané na vůli politické 84 
reprezentace toho města, která ale může být jiná, než vůle nějakých odborníků na veřejný prostor. No a 85 
pokud bych to měla brát jinak než skrz ty nájemní vztahy tak je ta regulace samozřejmě absolutně 86 
nedostatečná. To tak prostě je, že dneska do obecně technických požadavků na výstavbu, které platí 87 
všude, kde neplatí Pražské stavební předpisy, to znamená ve zbytku republiky, tak nejsou téměř žádné 88 
požadavky na outdoorovou reklamu. Pražské stavební předpisy něco mají, ale vymáhat něco podle 89 
stavebního zákona je čirá noční můra. Reklamní plachty si mohou města regulovat svojí vyhláškou, což 90 
mi v Praze děláme skrze nařízení č. 26/2005, které jsme hodně rozšířili a bude to platit od října. Tohle 91 
nařízení jsme rozšířili na celé ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, což je v případě Prahy 92 
v podstatě celé zastavené území Prahy. Tam všude jsme zakázali reklamní plachty. 93 

T:  Jakou vidíte budoucnost venkovní reklamy fyzicky umístěné ve veřejném prostoru?  94 
R:  Už dnes je výkon venkovní reklamy na podílu celkového reklamního trhu pět procent, což je vlastně fakt 95 

málo. Takže si myslím, že bude obecně ustupovat z veřejného prostoru a že pak může třeba vzniknout pár 96 
prestižních ploch v nově vznikajících městských čtvrtích, kde se může udělat nějaká obrazovka, kde bude 97 
prestiž mít reklamu a může to opravdu zdvihat hodnotu těch značek. Jinak si obecně myslím, že reklama 98 
je jedno z nejztrátovějších odvětví vůbec, protože ve většině případů se obávám, že je to možná takový 99 
zvyk, že ty značky mají pocit, že si musí platit to, aby někde měly billboardy. Fakt by mě zajímali nějaké 100 
kvalitní výzkumu jestli to pomůže. Myslím si, že to může být jen taková konvence, že se to dělá a v Praze 101 
je spousta markeťáků, kteří když mají za úkol udělat kampaň, tak nakoupí nějaké billboardy. Ale nejsem 102 
si jistá, jestli to reálně obchodně má takový význam pro ty inzerenty. 103 

T:  V jakých případech považujete prvky dopravního značení za vizuální smog, pokud vůbec? 104 
R: To je zajímavá otázka. Já bydlím na Kobyliském náměstí, které vůbec není náměstím, protože je tam 105 

křižovatka několikaproudých silnic a je tam velký, téměř dálniční značení. Je tam konstrukce přes celou 106 
ulici s velkými modrými cedulemi. A je to tady ten prvek, který z toho dělá „nenáměstí“ a „neulici“. 107 
Protože kdyby tam nebylo, tak by tam pořád ještě byly prvky, které by to náměstí z toho mohly trochu 108 
dělat. Je tam kostel a tak. Ale jakmile už máš v prostoru tohle, tak už ti to definitivně změní působení 109 
ulice nebo náměstí z veřejného prostranství na nějakou dopravní komunikaci. To je pro mě nejhorší 110 
případ vizuálního smogu, který tvoří dopravní značení. když už je to takhle dominantní v tom prostoru. 111 
Jinak bych ještě ale upozornila na jiný aspekt vizuálního smogu, způsobovaného dopravním značením To, 112 
že my všude naskládáme do veřejného prostoru spoustu takovýhle technických prvků, jako jsou sloupky 113 
značek, semaforů a do toho osvětlení, tak se tím strašně zkomplikují možnosti údržby a úklidu. A je 114 
prostě něco jiného když doma v pokoji vysáváš a máš tam volnou plochu nebo stůl a čtyři židle. Pod tím 115 
stolem vysaješ vždycky hůře. A na ulici je to to samé. Takže když máš volnou nerušenou plochu, žádnými 116 
přídavnými místy, tak to uklidíš lépe a je to hrozně často vidět, že to generuje bordel. Třeba když koukám 117 
na pražskou mozaiku, která je náročná na údržbu, protože je hodně světlá, tak kolem značek není takhle 118 
bílá, ale je zahnědlá, začernalá, zašpiněná. Roste tam tráva často nebo se tam koncentruje další bordel, 119 
protože je náročný uklidit okolo. To znamená, že každý další prvek, který v tom prostoru je tak nejenom 120 
poutá pozornost a vytváří vizuální překážku třeba v pohledu na fasádu, ale ono to prostě generuje i tady 121 
ten bordel a často když je to ještě nenatíraný, neudržovaný tak to hrozně přispívá k degradaci pocitu 122 
z toho veřejného prostranství. Ale neříkám, že to je hlavní problém. samozřejmě to samotný, že máš 123 
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někde výrazný červený nebo modrý prvek je rušivý a zvlášť pokud je to značka co deset metrů tak je to 124 
vizuální smog i sám o sobě, ale to si myslím, že ti řekne každý. Tak jsem jenom chtěla upozornit na ten 125 
aspekt, toho, že degradaci veřejného prostoru přispívají i tyto přidružené jevy. 126 

T:  Jaké jsou možnosti ovlivnění dopravního značení v rámci procesu tvorby veřejných prostranství?     127 
R:  Moje zkušenost z veřejné správy je, že ono když něčemu věnuješ opravdu velký úsilí, tak většinou se najde 128 

nějaká cesta jak to udělat. Takže když si to člověk vezme jako téma a opravdu tomu přiloží nějakou 129 
důležitost, to znamená neudělá jenom to nutné minimum co po tobě ten systém chce, ale udělá ještě 130 
nějakou poměrně výraznou práci nad, tak to ovlivnit lze. Ale problém je, že to závisí na tom, jestli je v tom 131 
celém zapojený nějaký člověk, kterému o to prostě jde, který prostě chce udělat tu práci navíc. No a když 132 
není, tak ten samopohyb toho systému to v sobě obsažený nemá, ten to prostě udělá tím humpoláckým 133 
technicistním způsobem, ale když do toho někdo zapojí a pohlídá to od tvorby návrhu po realizaci, což je 134 
velmi nestandardní, protože taková pracovní místa nejsou a každý vždycky hlídá jen nějakou část toho 135 
projektu. Tak když někdo nad rámec své práce to fakt pohlídá, tak to asi jde. Jenom prostě ten systém 136 
tomu vlastně nepřeje. Ten systém to po tobě nechce, ten chce to jednodušší řešení. 137 
Nejsem teda expert na dopravní značení, ale myslím si, že když se najde člověk, který u všech účastníků 138 
toho procesu vzbudí dobrou vůli a nějak vybuduje konsenzus na tom, že je třeba potřeba dát někam 139 
menší značku nebo se má hledat cesta jestli to nejde nakreslit na zem, tak v nějakých případech to nejde 140 
a je to neřešitelný. Ale pak jsou případy kdy to vlastně jde, jenom to vyžaduje příliš velký a příliš 141 
neefektivní množství úsilí vzhledem k tomu výsledku. Pak si člověk říká, že je to vlastně docela hezký, ale 142 
je to taková blbost a já jsem na tom strávila půl roku života. 143 

T:  Dá se tímto vysvětlit, proč je situace v menších městech lepší než ve velkých městech?  144 
R:  Já jsem třeba zkoumala jak to funguje s vizuálním smogem ve Znojmě, které se hodně často dává za 145 

příklad, ale ona je to jiná věc. Ve Znojmě v památkové rezervaci mají 167 baráků, my jich tady v Praze 146 
máme tři a půl tisíce. A v tom Znojmě, když tam paní městská architektka pracuje delší dobu, když tam 147 
pan starosta zná skoro každého majitele, tak se prostě spousta věcí dá dohodnout a v průběhu domluvy 148 
se pro spoustu věcí najde dobré řešení. Typicky třeba značka se dá ukotvit do fasády, ale musí být na to 149 
zřízený věcný břemeno. V Praze by ta věcná břemena uzavíral nějaký anonymní úředník většinou 150 
s anonymním SVJ a je hrozně složitý, aby se tyhle lidé, kteří jsou reálně tomu procesu trochu vzdálený, 151 
domluvili. To skoro nejde. Zatímco na tom malém městě ten starosta zná tohoto majitele baráku 152 
z hospody nebo zná jeho bratrance nebo chodil do školy s jeho tátou nebo jenom nemá tak strašně moc 153 
agendy a může si dovolit tohle to řešit a ten majitel řekne třeba no hele tak dobře, tak mi sem tu značku 154 
dejte, ale musí být tak velká? A starosta pak třeba jde a zjistí jestli opravdu musí být tak velká a třeba se 155 
najde možnost udělat ji tam menší. Jsou tam konkrétní lidi s konkrétní odpovědností a v Praze, která je 156 
fakt velká a anonymní, tak se ta osobní odpovědnost často ztrácí a děje se ten samopohyb. 157 

T:  Jakou vidíte budoucnost dopravního značení fyzicky umístěného v prostoru?  158 
R:  Myslím si, že tady zůstane ještě hodně dlouho a nevím jestli jsme na vrcholu. Myslím si, že celá společnost 159 

má spíš tendenci k čím dál většímu zabezpečování. Dneska rodiče musí ve třídě podepisovat souhlas s 160 
tím, že se může o přestávce otevřít okno a že jsou srozuměni s tím, že jejich děti mohou z toho okna 161 
vypadnout. Což jsou úplný absurdity. Nebo za dobu kdy jsem vedla skautský oddíl, tak se výrazně rozšířil 162 
počet papírů, které museli rodiče doložit, když s námi jejich dítě vyráželo na výpravu. Tady to mám pocit, 163 
že se neustále posiluje, že lidé musí na spoustě míst dokládat čím dál tím větší počet absurdních papírů o 164 
tom, že jsou srozuměn s tím, že je někdo nahrává nebo může pořídit jejich fotku nebo že může být 165 
nakládáno s jejich osobními údaji a tak dále. Takže obecně ve společnosti spíše vidím tendenci, že těchto 166 
zabezpečovacích věcí se řeší čím dál tím víc a že se počítá s tím, že člověk je blbý, nepostará se o sebe a 167 
proto musíš mít papír, kde máš jasně napsaný ale ty za to neneseš odpovědnost, že si za to nese 168 
odpovědnost sám. A ty dopravní značky jsou podle mě taková analogie těchto blbých formulářů akorát 169 
ve veřejném prostoru. Jakože se k tobě ty dopravní značky chovají jako bys byl úplný debil, nezvládl se 170 
rozhlédnout kolem sebe, tak oni ti to musí takhle jasně říct. Minimálně proto, aby byl ten správce 171 
komunikace nebo někdo chráněný v případě nějakého problému. Je to prostě nedůvěra k člověku a k jeho 172 
schopnostem, k jeho schopnosti vyznat se v tom světě okolo, která je čím dál menší. takže já se obávám, 173 
že všechny aktivity, které by spoléhaly na to, že lidé nejsou tak blbý a dokážou si bez nějakých věcí 174 
poradit i sami, pomocí vlastního rozumu, tak se budou spíše prosazovat hůře a hůře, ale nevím.“ 175 



Přílohy 

191 

 

10.3.6 Rozhovor č. 6 – redigovaný přepis 

R1: Mgr. Jan Holeček, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze, vedoucí Odboru péče o památkový fond 

R2: Ing. arch. David Měska, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Praze, technické památky  

Datum realizace rozhovoru: 4. 6. 2021, délka rozhovoru: 40 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R1: Tak z našeho pohledu to asi nutně musí být historická podoba prostředí čili nutně koukáme na tu 2 

historickou podobu a pak vždycky vážíme jednotlivé vstupy, jestli jsou s tím v souladu případně jak moc 3 
jsou s tím v nesouladu. Případně stanovujeme podmínky k tomu, aby tyhle věci šli integrovat s co 4 
nejmenší bolestí pro daný prostředí. 5 

R2: Týká se to míst, která mají plošnou ochranu, vyjadřujeme se k památkovým rezervacím a zónám. 6 
Zajímají nás klasické parametry uličního prostoru, chodníky, výškové rozdíly, používání typických dlažeb. 7 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější ? 8 
R1: Za mě třeba nahrazování tradičních dlažeb novými dlažbami, vyrovnávání uličního profilu, to znamená 9 

zvýšení nivelety ulice do úrovně chodníku, nahrazování tradičního typu mobiliáře zcela soudobými a 10 
nevhodnými. 11 

R2: Přidělávání chodníkových mysů do křižovatek. Prostě zásahy do tvarosloví a struktury uličního prostoru.  12 
R1: My to vlastně vždycky vnímáme v tom pohledu k historickému řešení. Objevují se návrhy architektů jako 13 

vytváření různých atypických prvků ve veřejném prostoru. Například u Mariánského náměstí jakási 14 
průběžná zídka, která by byla použita jako lavice. Byla by zděná, byla by na pevno. Takovéto věci 15 
samozřejmě mají trochu potenciál to posunout někam úplně jinam. 16 

T:  Jaké příčiny podle vás nejčastěji vedou k degradaci veřejných prostranství? 17 
R1: Tady je ohromný tlak současnosti na takovou tu, jak to říct, pobytovost. Na to aby zkrátka dlažby byly 18 

jednoduše pochozí, pohodlný, příjemný, aby se vytvářely takové ty pobytové prostory jako „pěší zóny“ a 19 
jde to z našeho pohledu trošku nad rámec logiky historického města. 20 

R2: Já bych to v podstatě potvrdil. . 21 
T:  Je podle vás konflikt mezi požadavky na bezbariérovost veřejných prostranství a požadavky památkové 22 

péče, který se projevuje právě třeba ve výškovém řešení uličního profilu a žádoucích parametrech 23 
dlažby?    24 

R2: Já to třeba vnímám jako určitý kulturně-společenský posun, který k tomuhle vede. Dneska  dopravní 25 
podnik také nenakoupí jiný autobus než nízkopodlažní. Přesto ještě před 20 lety se běžně nakupovaly 26 
autobusy s třemi schody. A teď samozřejmě vždycky vážíme míru na kolik ten vstup takového řešení nebo 27 
takového prvku poškodí celistvost historického prostředí. Čili máme vytipované určité situace, u kterých 28 
tomu nebráníme, protože vnímáme potřebu tyhle prvky integrovat a město nějakým způsobem 29 
přizpůsobovat. Ale jsou situace, kdy vnímáme to zasazení do daného prostředí za ne zas tak potřebné a 30 
tam se potom k tomu stavíme negativně. Ty situace, kde to tolerujeme, vnímáme především ve spojení s 31 
nějakými zařízeními, třeba školskými nebo předškolskými, v místech, kde je nějaký magnet. Čili tam 32 
dochází ke srocování většího počtu lidí a nejsou tam třeba dostatečné rozptylové prostory k tomu, aby to 33 
prostředí bylo bezpečný. Dneska je automobilová doprava významně intenzivnější než byla kdykoliv dřív. 34 
Z toho pohledu to vnímáme jako nutnost, se kterou se město musí nějakým způsobem popasovat a v 35 
určité míře tomu opravdu nebráníme. 36 

R1: Mě vlastně asi až tak nevadí snaha volit různé bezbariérové řešení. Co mě občas trochu vadí je velký tlak 37 
na bezbariérové řešení v tom plným a nejvyšším luxusu. Když to teďka řeknu obecně, tak nestačí, že se 38 
tam imobilní občan dostane docela dobře po nějaké rampě, ale on se tam musí dostat z pohledu toho 39 
investora nebo toho zájmu tím jedním jediným zvoleným vstupem. Zkrátka volí se ta nejluxusnější řešení 40 
z pohledu toho imobilního i za cenu, že vlastně dochází k nadměrným a velkým zásahům do památky. 41 
Jako příklad by se dalo uvést řešení bezbariérového vstupu do kostela Panny Marie Vítězné v Karmelitské 42 
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ulici, kde jsme navrhovali určité způsoby jak tam dostat imobilní. To znamená rampy, kdy by byl normální 43 
jednoduchý prostup do té terasy. Tam by měl možnost vyjet a po plošině nahoru. Ale tohle řešení bylo 44 
odmítnuto a dneska už je odsouhlasena verze, kdy se celá ta terasa rozebere, posune o metr dopředu a 45 
vlastně se do ní integrují rampy. To je přesně pod takovým tím dojmem, že to řešení musí být naprosto 46 
luxusní a že nesmí nikoho jakkoliv diskriminovat. 47 

R2: A já to ještě doplním o to, že řada těchto věcí je upravená normami a ty normy nejsou úplně stanovený 48 
na historická prostředí. V případě, že dochází k opravě stávajícího řešení, tak vlastně tam nemusí být ty 49 
normy respektované, ale v případě, že dojde k novému návrhu, tak tam je potřeba ty normy potom 50 
dodržet. Tudíž v takovém případě je to potom  rampa 1:9 s maximálním sklonem a s určitou délkou, na 51 
které musí být mezipodesta a podobně. Takové se velmi těžko do historického prostředí začleňují. 52 

R1: Dost často se setkáváme s tím, že v té památce lze někam bezbariérový vstup umístit a často sami 53 
zvolíme místo, kde by to byl pro tu památku vlastně velmi malý a přijatelný zásah. A  investor řekne ne, 54 
my to prostě chceme na toto místo, protože tohle místo je nějak nedůstojný, pobočný, že tady je to 55 
prostě nevhodný z toho důvodu, že by to někoho diskriminovalo. A chce to do hlavního vstupu, kde se 56 
musí udělat velmi významné zásahy. To je z mého pohledu trošku nevyváženost veřejných zájmů. Není to 57 
tak, že bychom ty věci nechtěli nebo neumožňovali. My je umožňujeme, ale hledáme proto vhodná místa 58 
v památkách z historického pohledu a pohledu konstrukcí. 59 

T:  Co je z vašeho pohledu lepší? Zachovat historickou situaci schodiště a instalovat tam nějakou železnou 60 
rampu nebo přistoupit k celkové přeměně prostoru, pokud je architektonicky kvalitní?   61 

R2: Z mého pohledu bezesporu ta první varianta je asi lepší, protože přidává jakousi novou vrstvu k tomu 62 
původnímu řešení a je možná složitěji, možná jednodušeji odstranitelná. V případě celého překopání 63 
řešení už se nikdy toho původního nedosáhne. 64 

R1: Já to mám velmi podobně. Je to kus od kusu a je to samozřejmě strašně individuální, ale asi  radši 65 
inklinujeme k tomu, že se ty věci přidají v nějaké přiznané podobě a je jasné proč tam jsou. Takhle to 66 
člověk vnímá a to starý řešení vlastně zůstává neodstraněný nebo nenarušený, ale samozřejmě jsou i jiné 67 
případy. Teďka třeba vzniká Institut mezinárodních vztahů Nerudova 3. Tam vzniká nový vstup, nový 68 
portikus, a do tohoto nového portiku architekti začleňují rampu pro vozíčkáře a my trochu namítáme 69 
právě to, co jsem říkal před chvílí, že ta rampa v tomto konkrétním místě rozbíjí čistotu vlastního 70 
architektonického návrhu a že by ji bylo možné řešit v jiném místě kulturní památky. A ta místa tam jsou. 71 

T:  Jaký máte názor na současnou podobu dopravního značení z hlediska jeho umístění? 72 
R2: Bezesporu se asi řadíme ke státům, které si to nezjednodušují v tomhle ohledu a vlastně jsme zvyklí si ten 73 

vizuální smog dopravním značení ještě zahušťovat. Myslím si, že v Evropě jsme premianti v počtu 74 
dopravního značení, možná i ve světě, a já se přiznám, že jako řidič vlastně moc nevnímám značky, 75 
protože jich je tolik. Spíše se člověk orientuje podle vizuality prostředí a opravdu to beru jako doplňkovou 76 
záležitost. Ale to asi teď není úplně meritem věci. Myslím si, že jsme v tomhle možná papežštější než 77 
papež a vede to k tomu k čemu to vede, kdy prostě máte značku parkování pro tohohle a tohohle. Tady 78 
třeba Bartolomějská ulice je skoro celá udělaná pro vyhrazené stání pro policejní vozy. Ale je to udělané 79 
tak, že tam máte značku, tam je to pro pět, pak je přejezd, pak máte zase další značku a je to pro tři pak 80 
něco, zase další značku že je to pro osm vozů. Místo toho, aby tam bylo zvolené jiné řešení, jednou 81 
značkou na začátku ulice, tak jich tam máme šest nebo osm. Myslím si, že určitě je možnost to nějakým 82 
způsobem korigovat. 83 

R1: Já to vnímám dost podobně jako kolega. Jako řidič to také vnímám poměrně selektivně a jen určité typy 84 
vybraných značek, ty ostatní asi méně. Jako chodec či jako památkách to určitě vnímám tak, že značek je 85 
příliš mnoho. Ale z pohledu památkáře nebo člověka, který vnímá to historické prostředí, se ty značky 86 
vlastně trošku snažím nevnímat a malinko jsem si zvykl na to, že jako památkář asi jejich hustotu příliš 87 
neovlivním, takže to prostě beru tak, že se je snažím opravdu vytěsnit. A ze své starší praxe mám takové 88 
bizarní zkušenosti, kdy jsem třeba dojížděl dlouho do Veltrus, kde je ohromný zámecký park. A kde v 89 
rámci rekonstrukce a nové úpravy vjezdu automobilů byly požadavky dopraváků na umístění dopravního 90 
značení v místech, která byla naprosto nevhodná. Prostě když je nějaká zákazová značka v těch úžasných 91 
prostorách toho parku, kolem jsou pavilonky a historický mostky, a teď je tam zákazová značka, tak je to 92 
fakt jak pěst na oko. Ale nedalo se s tím nic udělat, takže jsem to bohužel bral nebo to dlouho beru jako 93 
takovou věc, kterou trpím a snažím se ji prostě vytěsnit. 94 
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T:  Mám pocit, že dopravní značky památky shazují, protože je někdy není možné vyfotit bez nich.  95 
R1: Určitě to tak je, určitě shazují. Asi je člověk zvyklý nebo spíše lépe se vytěsňují věci, které jsou zjevně 96 

nepatřící do toho prostředí, jakoby zjevně novodobý, zjevně utilitární, zjevně praktický. Hůře se mi 97 
vytěsňují věci, které jsou spojené s architekturou toho prostředí a jsou špatně. Jako když se předláždí celé 98 
náměstí řezanou dlažbou tak to nevytěsním, ale blbou značku vytěsním. Teď se omlouvám, že to říkám 99 
možná až trochu vulgárně. 100 

T:  Někdo to mám zas naopak, že vytěsní tu dlažbu a nevytěsní tu značku. 101 
R1: Protože to beru jako architekturu. Jako to, čím je formativní pro to prostředí a je základem, podstatou, 102 

toho místa. Tohle beru jako náplavu, která se můžeš časově proměňovat, kdy tu značku může někdo 103 
uříznout a odnést. Ale máte pravdu, že to úplně vytěsnit nejde a stejně se to člověku úplně nepodaří.  104 

T:  Řešíte v rámci projektů úprav veřejných prostranství podobu dopravního značení? 105 
R2: Případ od případu. Dopravní značení má v podstatě nějakého navrhovatele, který musí tu věc podepsat, 106 

autorizovat. To má nějakého svého dopravního inženýra, který potom zodpovídá za správné rozmístění 107 
všech značek, stejně jako statik odpovídá za to, že ten barák nespadne. Tak prostě tohle je gesce 108 
nějakého specialisty a když je modelově kulturní památka a statik tam určí takové a takové závažné 109 
poruchy, tak musejí být sanovaný i třeba na úkor památkové podstaty dané věci. 110 
A teď u toho značení tam v podstatě taky máme velmi malou šanci to nějakým způsobem ovlivnit, pokud 111 
se to třeba přímo netýká nějakého konkrétního kusu. Když jsem tu před dvěma lety začínal, tak mi na 112 
stole přistál spis tady v Letenské ulici před Klárovem, kde jsou zúžené chodníky a v tom jsou tramvajové 113 
sloupy a do toho ještě nějaké zákazové značky k parkování. Ta ohradní zeď je součástí kulturní památky 114 
nějakého paláce, ale ten záměr byl takový, že se ta značka z toho chodníku z toho sloupku přesune na tu 115 
zeď a my jsme to odmítli, protože nemáme pocit, že bychom měli řešit tento nešvar na úkor kulturní 116 
památky. Je potřeba to řešit principiálněji a když je tam tramvajový sloup, tak prostě sdružit ty věci na 117 
jeden tramvajový sloup. 118 
Nebo jiná záležitost, nové nasvětlení budovy Hlavního nádraží. Tak tam jsou ve dvou pruzích magistrály 119 
sloupy veřejného osvětlení. Je to pozemek správy železnic, nicméně sloupy veřejného osvětlení jsou v 120 
majetku TSK. Jenže TSK prostě nedovolí správě železnic na to umístit jakoukoliv další konstrukci, protože 121 
by museli přepočítat statiku, případně možná ty sloupy vyměnit nebo něco. A tak nezbývá nic jiného než 122 
vytvořit další sloupoví pro osazení osvětlovacích těles. Je to do jisté míry nevůle těchto institucí, obou, ve 123 
veřejném zájmu tohle řešit a oni to řešit nemusí. Proto si myslím, že kdyby třeba byl nějaký legislativní 124 
nástroj, který by je nutil nějakým způsobem to sdružovat, i když si v tuhle chvíli nedokážu úplně 125 
představit takový efektivní nástroj, tak my bychom to přivítali. 126 

T:  Může být takovým nástrojem památková ochrana území? 127 
R2: Ale i v té kulturní památce my musíme respektovat stanovisko statika. Těžko mu říct, že má pocit, že to 128 

spadne, ale ono to stojí, tak opravíme. 129 
T:  Jsou stanoviska statika a dopravního inženýra rovnocenná?  130 
R2: Já ale předpokládám, že ten následek by mohl být stejný. V případě, že se stane něco, co je následkem 131 

špatného dopravního značení, tak si dokážu představit soud, který uzná jako viníky v tomto případě ne 132 
statika, ale dopravního inženýra a trestně právní odpovědnost bude velmi podobná.   133 

R1: A přesně tak je to v té praxi i velmi často prezentováno. Mluvili jsme o statikovi, ale něco podobného jsou 134 
požárníci, dopraváci. To jsou z hlediska památkáře obdobný profese, kdy my občas ty požadavky, které 135 
tyhle profese pokládají nebo vyžadují, tak my s tím nesouhlasíme, snažíme se je nějak ovlivnit, ale 136 
taháme někdy za kratší konec provazu. Ve chvíli, kdy se řekne, že tohle ohrožuje veřejné zdraví, nějakou 137 
bezpečnost atd., tak je to prostě strašně složité prorazit. A vy, abyste to prorazil, tak si musíte zajistit 138 
nezávislý posudek a tím potom argumentovat a nebo narazit na dopraváka nebo hasiče, který je 139 
přístupný  argumentům a  řekne: dobře tady je to památka, tak to má nějakou výjimku. Ale je to v 140 
podstatně člověk od člověka, je to na interpretaci toho dotyčného. 141 

T:  Nezáleží přitom zaklínání se bezpečností na míře závažnosti? Přeci jen statika, požární zabezpečení a 142 
dopravní značení není to samé.   143 
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R1: Někteří dopraváci jsou schopni říct to samé, přesně to co říkal kolega, že to je bezpečnost na 144 
komunikacích, já za to nesu odpovědnost a vy mi to nebudete říkat. Vystupování hasiče a dopraváka je 145 
ve finále principiálně velmi podobný a zase to záleží na tom, koho vlastně potkáte. 146 

T:  Otázkou je do jaké míry je to skutečnost a kdy univerzální odpověď, výmluva? 147 
R1: Někdo používá, a to je i u památkářů, když bychom stříleli i do vlastních řad, ty věci jako univerzální 148 

odpovědi a výmluvy a někdo se opravdu zamýšlí nad tím kam až může jít. 149 
R2: Máte v budově statika, který vás donutí zesílit ocelovými profily dřevěné historické stropy, které 150 

nepadají. Pak máte statika, který když má udělat prostup do klenby, tak ji radši celou zbourá. A pak máte 151 
statika, který s tímto nemá problém a nějakým způsobem to spočítá a podepíše a vlastně to taky funguje.  152 

R1: S požárníky mám více zkušeností než s dopraváky a tam to funguje velmi obdobně. Někdy nejde vůbec 153 
nic a někdy narazíte na hasiče, který si vás trpělivě vyslechne a pak to zkusí nějak vymyslet jak by to 154 
udělal tak, aby to co říkáte prošlo, aby to bylo možný a podepíše to. 155 

R2: Důvěra je v tomhle významným prvkem a my jsme tady asi zvyklý spíše na nedůvěru. 156 
R1: Ještě bych dodal, že čím vyspělejší společnost, tím méně pravidel, které se však dodržují a čím méně 157 

vyspělá společnost, tím více pravidel, která se pak ale nedodržují. Protože jak je těch pravidel hodně, tak 158 
vzniká ta houšť, kterou si každý vykládá jak chce a je tu samozřejmě i prostor pro korupci. Když je 159 
pravidel moc, tak přestávají mít smysl a jak se říká v Malém princi, pravidla a zákony mají smysl, když 160 
jsou logická, vymahatelná a vycházejí z nějakého přirozeného řádu. Nesmyslné zákony nikdo nedodržuje.  161 

R2: Já bych ještě řekl, že naše společnost je zvyklá to řešit nějakým omezením nebo opatřením, ale zároveň 162 
je historicky velmi emancipovaná a povznešená nad dodržování pravidel, což bych řekl, že se třeba 163 
ukázalo tady během té pandemie, že jsme schopni vymyslet spoustu věcí, které by fungovaly, ale všichni 164 
už dopředu vědí, že se dodržovat nebudou. 165 

T:  Jaký máte názor na venkovní reklamu na veřejných prostranstvích? Patří tam? 166 
R2: V kultivované formě určitě ano. Je to něco, prostřednictvím čeho se společnost významným způsobem 167 

orientuje. Tak třeba v 19. století jsme měli sloupy, které měly nějakou architekturu sami o sobě a byly 168 
omezený opravdu jen na tuhle záležitost, na jednom náměstíčku. Na dalším náměstíčku byl druhý a 169 
mezitím už nebyly další billboardy na slepých fasádách a tak. 170 

R1: Stejně tak na některých hluchých fasádách jsou už od 19. století takové ty plakátovací stěny. Zase, není 171 
jich v Pražské památkové rezervaci moc, ale občas máme požadavek na nějakou, třeba někde nějaká 172 
zanikne, tak někde se nějaká může přidat. Mělo by to být využívaný pro oznamování kulturních akcí, ale 173 
v zásadě tohle je možné. 174 

R2: Nekultivovanou podobou jsou blikající obrazovky, plachty na stožárech a přes celé fasády. Případně, že 175 
máte chodník zahrazený cedulí s nabídkou a o pět metrů dále je jiná restaurace, která tam má to samé. A 176 
teď když je ten chodník plný a jede tam dodávka, tak vy musíte zastavit, musíte to obejít, možná musíte 177 
vstoupit do vozovky. 178 

R1: Další forma historicky odzkoušené reklamy jsou malované reklamy na štítových zdech. Vychází to ze 179 
starých fotografií někdy kolem roku 1890. Je to v podstatě velkoplošná reklama, ale má kultivovanou 180 
formu, protože byla velmi kvalitně namalovaná. 181 

T:  Jaký máte názor na sdružování prvků v rámci stožárů, zvláště těch historických?          182 
R1: Pro mě je to asi tak, že pokud je to kvalitní historický prvek nebo prvek vycházející z architektury toho 183 

prostoru, tak tam by jsme měli respektovat tu jednoúčelovost věci, že by to prostě měl být ten starý 184 
kandelábr. Na kvalitní výtvarný prvek bych třeba dopravní značku nedával. Pokud je to utilitární věc, 185 
nosič nějakých takových věcí, tak tam by mi to nevadilo. Tam bych to sdružoval. 186 

R2: Tady se můžete podívat na Národní. Tam je trolejový sloup s klasickou litinovou patkou a na něm je ve 187 
výšce čtyř až pěti metrů navěšený takový ten kokon kamer. Sloup je zelený, má nějaký detail, nějaké 188 
zpracování a na tom je tahle záležitost provedená v bílé barvě. Čili to sdružování je nám asi bližší 189 
principiálně, než aby každá infrastrukturální záležitost měla svůj nosič. Ale na druhou stranu to konkrétní 190 
provedení je možné zvážit a provést kultivovanější formou a méně kultivovanou formou. 191 
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R1: Pokud je to nějaký jednoduchý technicistní prvek, tak bych sdružoval. Když to hodně eskaluju, tak na 192 
takové ty historické figurální kandelábry co jsou na Hradčanském náměstí nebo u Karlova mostu, tak na 193 
ty samozřejmě věšet kamery a dopravní značky nebudeme. To jsou umělecké prvky, které by měly být 194 
solitér. Ale tohle jsou samozřejmě extrémy a pak jsou nějaké mezipóly, kdy se to musí hledat a pokud je 195 
to nějaký běžnější prvek, tak to do jisté míry jde.    196 

T:  Jsou podle vás vizuálním smogem i parkující automobily? 197 
R2: Obecně ano, ale záleží na značce, designu a tak (smích). 198 
R1: Obecně ano, ale záleží co z té odpovědi vyvodíme. Už jsem se setkal s tím, že ve chvíli kdy řekneme ano, 199 

tak někdo řekne dobře, budeme dělat podzemní parkoviště ve velkém rozsahu. 200 
R2: Tohle téma se tak jako tak sváří, protože automobil je výdobytkem civilizace, který si dneska málokdo 201 

odpustí a určitou míru jeho užívání musíme prostě umožnit i v těch historických prostředích. Na druhou 202 
stranu člověk to historické prostředí vnímá z výšky svých očí, to znamená vnímá především parter a ten je 203 
tím postižený nejvíce. 204 

R1: Mimochodem automobil je výdobytkem stejné civilizace jako památková péče. Památková péče vzniká 205 
na konci 19. století na základě průmyslové revoluce, která v podstatě ničí památky a najednou vzniká 206 
uvědomění, že je třeba je chránit a ve stejný době vznikají automobily a další technické věci. To je takový 207 
drobný paradox. 208 

R2: Vlastně ulice v historických prostředích byly navrhovaný na to, že tam parkoval nebo projížděl kočár, ale 209 
automobilová doprava dosáhla takové kvantity, že se tím smogem stává. 210 

R1: Na druhou stranu bych řekl, a je to teď trošku provokativní, že do určitý míry auta do města patří a je to 211 
spíše o regulacích. Nedávno jsme tu měli firmu, která se zabývá řešením parkování formou jakýchsi 212 
parkovacích páternosterů, že by na sídlištích a v centrech měst vznikaly jakési parkovací věže, do kterých 213 
vjedete, ono vám to auto někam vyveze a když jej potřebujete tak zadáte kód a ono vám zase auto sveze. 214 
A měli vizualizace, jakože by ty věže byly třeba ozeleněné a stály na náměstích nebo v proluce, kde když 215 
není dům, tak tam postavíme tohle. A je to nabízené pod takovým tím dojmem nebo příkazem, že aut je 216 
ve městě mnoho, tak je takhle uklidíme. Ale tady mám poměrně jasno. Tohle je špatný řešení otázky 217 
parkování. To radši strávím vizuální smog v podobě aut, než aby vznikal takový způsob uklízení aut.218 
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10.3.7 Rozhovor č. 7 – selektivní záznam  
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R2: Ing. Filip Kolerus, Magistrát hl. m. Prahy, specialista Oddělení silničního správního úřadu  

Datum realizace rozhovoru: 4. 6. 2021, délka rozhovoru: 50 minut 

 

Hlavní kvalitou veřejných prostranství je z pohledu silničního správního úřadu bezpečnost provozu. 
Jde o kvalitu povrchu, vnímatelnost dopravního značení, odpovídající šířkové uspořádání, prostupnost 
uličního profilu atd. S jistou mírou nadsázky lze říct, že pro motoristu je ideálem rovná asfaltová ulice 
s přehledným dopravním značením. Jako nejzávažnější formy degradace veřejných prostranství vnímáme 
zanedbanou údržbu, venkovní reklamu, která odvádí pozornost řidičů, a přemíru dopravního značení. 
Problémem je někdy také nepatřičný tlak samosprávy na státní správu. Občas do toho mluví příliš a pozdě. 
Vydání opatření obecní povahy, kterým se stanovuje místní a přechodná úprava silničního provozu, je 
dvoukolové a je včas oznámeno na úřední desce. Každý se tedy může vyjádřit. Často se ale stává, že se nikdo 
v prvním kole nevyjádří a pak si stěžuje. My jsme prvoinstanční silniční správní úřad pro pražské komunikace 
1. třídy a odvolací úřad pro ostatní komunikace, které řeší silniční správní úřady v rámci městských částí. 

Plánované trvalé a přechodné úpravy silničního provozu se zpracovávají rok předem. Na podzim 
rozesíláme všem podřízeným silničním správním úřadům a městským částem dotaz jaké dopravní a stavební 
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akce v následujícím roce plánují. V zimě pak dáme dohromady jejich harmonogram tak, aby je bylo možné 
vzájemně koordinovat a dostatečně předem o nich informovat. Vyjde nám to obvykle tak na 50 až 70 %. 

Máme moc dopravních značek, ale je to kvůli tomu, že jsme „primitivní“ a co není zakázáno je 
povoleno. Bohužel je u nás patrná neúcta k autoritám a předpisům, které lidé často ani neznají. Raději 
„buzerují“ úřad ve snaze vyhnout se pokutě za nějaký přestupek, který  spáchali. Dokazování je přitom u nás 
problematické a jsou i firmy, které se „likvidací pokut“ profesionálně  zabývají. Naši agendu tak z poloviny 
času zabírá vyřizování pokut nebo stížností. Asi je to pozůstatek komunismu, ale lidé se vzájemně dost 
hlídají, sledují a také na sebe práskají. Souvisejícím problémem je příliš slabý přístup policie, která by měla 
být nekompromisnější. Někdy to nechce řešit a tak radši upraví značení. Stejně jako úřad, který radši přidá 
další značky, když si někdo stěžuje. Dochází tak k „laborování“ s povolenou rychlostí a nadbytečnému 
značení přechodů pro chodce. Například před přechodem pro chodce se nesmí parkovat, je to povinnost 
daná přímo ze zákona. Přesto to vyznačujeme vodorovným i svislým značením, protože to řidiči 
nerespektují. Nakonec se tam dají balisety nebo citybloky, protože na nich už nikdo nezaparkuje. Když se 
nerespektují pravidla, měly by nastoupit přísné restrikce. Místo toho se přidávají značky a další předpisy. 

Pasport dopravního značení vede Technická správa komunikací, která je servisní organizací hl. m. 
Prahy. Jednou za dva až tři roky se provádí revize dopravního značení a zbytečné značky se odstraňují. 
Technická správa komunikací zajišťuje umístění a správu dopravního značení, odpovídá za jeho viditelnost. 
Postupuje přitom podle TP 65 (technický předpis), kde jsou dány příslušné intervaly. My pracujeme jen 
s významem značky. Její velikost je na individuálním posouzení a občas to řešíme, ale je to okrajový 
problém. Koordinace výšky umístění značky vzhledem ke korunám stromů je rovněž věcí Technické správy 
komunikací. Není v silách silničního správního úřadu vše na místě kontrolovat. Naši „sektoráři“ (oblastní 
správci) by to třeba rádi řešili, ale není na to čas. Je to personální problém a taky problém zahlcené 
administrativy. Dělníci o značkách moc nepřemýšlejí, když je umisťují. Stejně jako rozpočtáři, pro které je 
jednodušší mít všechny značky stejně velké, než aby je v rozpočtu museli rozepisovat podle velikosti. Značky 
jsou prostě velké na návrhovou rychlost 50 km/hod a basta. Dopravní značky v prostoru zůstanou, ale 
budoucností je zónové a pásmové značení. Cílem města není primárně řešení dopravního značení, ale 
uživatelské zpřehlednění. 

10.3.8 Rozhovor č. 8 – redigovaný přepis 

R: Ing. Květoslav Syrový, Syrový – dopravní ateliér s.r.o., dopravní inženýr a jednatel 

Datum realizace rozhovoru: 9. 6. 2021, délka rozhovoru: 37 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R:  Příjemné, to znamená bezpečné, přehledné, jednoduché. To se odvíjí od pocitu, který musí být příjemný. 2 

Například ulice, jakékoliv bariéry, které se tam vyskytují, nepřehlednost, znamená muset se prodírat mezi 3 
auty, nevidět místo, kde můžu překonat tu komunikaci, nechápat to, netušit to. Já se vždycky vžívám do 4 
role dětí nebo seniora, kterému to už moc nešlape, je unavený a spíše řeší jiné věci, co se týče svého 5 
fyzického stavu, kdy má fakt zhoršené podmínky pro chůzi a mobilitu vůbec, tak se potřebuje podívat a 6 
ne tam dojít a podívat se. On to potřebuje nejprve vidět, takže ta přehlednost je jedním z důležitých 7 
požadavků na veřejný prostor. A pak se v něm lidi buď prostě vyskytovat chtějí nebo nechtějí. 8 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější ? 9 
R:  Za mě to jsou hlavně překážky a těmi překážkami v současných ulicích je bohužel prostě nejvíc 10 

automobilová doprava v klidu. Je to za mě parkování. To jsou vlastně ty největší objekty, které tam buď 11 
chvilku jsou a nebo nejsou. Tak to je věc, se kterou se dá vždycky něco dělat. Je to taková regulace nebo 12 
optimalizace dopravy v klidu jo. To jsou za mě největší objekty, které vnímám, že tu jsou. A pak, když se 13 
třeba čistí komunikace, odstraníme auta a najednou to vidíme i reálně, pak najednou je to tam 14 
obnažený, celý profil ulice nebo prostranství, a je vidět všechna ta technická infrastruktura, která tam je. 15 
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Ale je otázka její míry v tom prostoru, kolik se jí tam nachází, jestli vnímám spíše to co je v té ulici nebo 16 
vnímám tu ulici jako celou i s těmi fasádami a domy. Takže trošku chápu co se děje v těch domech, 17 
protože když přes veškerý balast nechápu k čemu ta ulice vlastně slouží. Že třeba nevidím přes ty bariéry 18 
na fasády, jestli je tam krám, nevidím nápis co to je, jestli to je hodinářství nebo  obchod s potravinami. 19 
Když si začnu všímat těchto věcí, který tam jsou nadbytečný a je jich tam moc, ale nechápu tu ulici, tak to 20 
pro mě začne být nezajímavá nepřehledná ulice a vracím se k té otázce jedna. 21 
Ale co se týče prvků technické vybavenosti jako stožárů a značek, tak například tady na Vinohradech, kde 22 
jsou úzké uličky, si takových věcích skoro nevšimnu a spíš tady vidím jenom stromy, auta a možná 23 
předzahrádky, pokud někde jsou. Ale vlastně nějaký balast, co se týče vizuálního smogu, ten tady moc 24 
vnímaný není. To jsou spíše ty obnaženější a širší ulice, kde když už je hodně křižovatek, tak jsou tam 25 
stožáry a různý věci, tak tam se to vnímá více.     26 

T:  Jaké příčiny podle vás nejčastěji vedou k degradaci veřejných prostranství? 27 
R:  Protože dělám co dělám tak to vidím ve správci toho území a to myslím jak samosprávném tak správcích 28 

infrastruktury, kteří mají dohromady dá se říct 100% vliv na to, co v tom prostoru je nebo není. Kolik je 29 
tam značek, kolik je tam objektů od stožárů přes různé budky, které můžou být udělané jinak, můžou být 30 
třeba kumulované v nějakém místě, ale bohužel mraky věcí vznikají postupně v nějaké době, takže oni 31 
tam vždycky jenom mají potřebu tam něco zrealizovat, tak to přilepí. A ty věci se začínají vrstvit a teprve 32 
až při nějaké komplexní rekonstrukci se dají třeba nějak sjednotit. Takže je  hodně vidět historie versus 33 
současnost nebo starý přístup a nový přístup. Potom je zásadní samospráva, která když se rozhodne, že 34 
změní třeba parkování z kolmého na podélný, že se nebude stát zčásti na chodníku, ale bude se stát 35 
jenom ve vozovce. To je prostě dopravní politika, která má značný vliv. 36 
No a značný vliv je i to, že nám často bohužel nefunguje jakási represe. Teďka mířím do řad policie, kdy 37 
opravdu když není tráva, tak není práva a to znamená, že my máme v zákonech, především v zákoně č. 38 
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, hromadu obecných ustanovení, která jasně říkají co se 39 
smí a nesmí. A bohužel, protože se ty věci nedodržují často z toho důvodu, že to nikdo nevyžaduje, 40 
dodržování těchto obecných věcí, tak potom se dělá řada dodatečných opatření, dělá se místní úprava. 41 
To znamená že v ulici, kde by nemusely být žádné značky, tak tam vznikne řada značek, na každé 42 
křižovatce, za každou křižovatkou, protože legislativa je tak postavená. Jak se dělá místní úprava, to 43 
znamená, že vznikají tyhle věci. Například starý přístup v městské části Praha – Klánovice. Všechny práva 44 
a povinnosti byly řešeny místní úpravou a teď už je to na neúnosné míře, takže samospráva se rozhodne 45 
s tím něco dělat. My tak děláme na projektu, kdy škrtáme 300 značek v jedné městské části asi ve 35 46 
ulicích. Prostě jednoho dne přijde jakýsi úklid ulic a dojde k tomuhle. Takže jsou značky, který tam být 47 
nemusí a vznikají z toho důvodu, že se někdo obává, že právně nebude moci něco vymáhat a že díky těm 48 
značkám bude moci lépe působit na uživatele a uživatelé často sami vyžadují, aby tam ty značky byly. 49 
Prosím vás, dejte tam zákaz stání, protože mě tam stojí před barákem člověk, který tam stát nemá. My 50 
tady máme obytnou zónu, tam se stát nesmí, jenom ve vymezených místech. On stojí mimo, ale dejte 51 
tam i ten zákaz stání, protože on mi tam stojí. Není přeci nic jednoduššího, než tam poslat městského 52 
strážníka, který bude konat a ne tam dávat značky. 53 

T:  V jakých případech lze dopravní značení považovat za vizuální smog? 54 
R:  Dopravní značení je k zajišťování bezpečnosti a plynulosti provozu, když použiju terminus technikus, tak 55 

ta bezpečnost znamená, že zajistit základní podmínky je vlastně nezbytnost a v tu chvíli se to nepovažuje 56 
za nějaký smog. Je to ale otázka názoru a přístupu. Předpokládám, že ten, kdo má povinnost řešit 57 
bezpečnost a plynulost, což je silniční správní úřad a Policie ČR, tak ti žádné značení z mojí zkušenosti 58 
nepovažují za vizuální smog. Když je potřebné a považuje se za potřebné, když někdo přijde se žádostí 59 
nebo oni mají potřebu zajistit bezpečnost a plynulost, tak to prostě provedou tím způsobem, že se osadí 60 
značení, které se považuje za vhodné a správné. V tu chvíli je to záležitost, která je nad vším ostatním, 61 
protože bezpečnost je považována za nějaké číslo jedna. Tomu se dá rozumět. 62 
Považovat nějakou část dopravního značení za vizuální smog se dá tak, že jde o značení, které být 63 
nemusí, to je značení zpravidla v nějakých zklidněných zónách. Vnitřní zóna, kde uživatel v podstatě 64 
nepotřebuje žádnou značku, může být ta oblast označena zónově na začátku a na konci. A co se v té zóně 65 
děje se může odehrát tady. Takže to já osobně považuji za vizuální smog, co se týče dopravního značení, 66 
prostě značky v těch vnitřních zónách, které by v podstatě nemusely být žádné. 67 

T:  Jaký máte názor na stávající legislativní úpravu dopravního značení? 68 
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R:  Ta legislativa má dvě části. Když si vezmu třeba zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, 69 
tak v první části je jasně definováno, co se může a nemůže, je to opravdu o tom provozu, a pak tam je 70 
další část, ve které se řeší vymahatelnost. Když to vysvětlím na příkladu. Silniční správní úřad a policie 71 
často ví, že by tam ta značka být nemusela, ale nakonec ji tam dá, protože když dojde na nějaký právní 72 
spor, tak ta legislativa bohužel pokulhává. Teď to neřeknu konkrétně, protože mi vlastně nikdy nikdo, ani 73 
ze zástupců policie a silničního správního úřadu, pořádně nevysvětlil nebo nedal konkrétní příklad. Ale 74 
když půjdou do nějakých právních rozborů, tak ty úvodní ustanovení jsou jasná, ale ty další ustanovení, 75 
která se zabývají tím, že pokud někdo něco neudělal, tak se něco má stát, tak potom tohle ztroskotává 76 
při právních sporech. A to není často otázka jako že by legislativa byla celá špatně postavená. To určitě 77 
ne. Je postavena rozumně, nezbytně, protože kdyby to nefungovalo, tak je ten zákon nový a předělaný. 78 
Ale co nefunguje jsou ty formulace, na kterých se šikovní právníci dokáží točit, kteří to potom 79 
rozbombardují kvůli jednomu slovu, které bylo nějak myšleno, ale dá se vysvětlovat několika způsoby. 80 
Měl jsem tu možnost být v dopravní komisi na Ministerstvu dopravy, kde jsme řešili novou infrastrukturu 81 
pro cyklisty a my jsme dokázali nad formulací nebo nad souslovím, dvěma slovy,  strávit celý den jak to 82 
bude formulováno, aby si to někdo nevysvětloval jinak. Právě kvůli těmhle právním dohrám různých 83 
situací, kdy šikovný právník dokáže rozbombardovat v současné nepřehledné legislativě, která je složitá 84 
tím, že se vrství změny zákonů a úpravy klidně desítky let. Člověk vlastně už pořádně neví, když si chce 85 
najít platnou právní úpravu, tak v první řadě ho to odkáže na zákon z roku 2000 a pak si musí najít nějaký 86 
šikovný web, kde se dozví nějakou současnou úpravou s třiceti novelizacemi tohohle zákona. Takže ta 87 
složitost je především v tom právním výkladu a ve formulacích. Jinak ten zákon není postavený špatně. 88 

T:  Jaký máte názor na křižovatky řízené semafory? Nemáme jich moc?   89 
R:  My jsme dozráli do situace, kdy i správci infrastruktury, kupříkladu tady v Praze TSK, říkají, že pokud být 90 

signalizace nemusí, tak ať není. To je dobrý, to se dřív úplně nedělo. To je pozitivní, protože nejdříve když 91 
se řeší křižovatka, tak nejprve se ji snažíme řešit jako neřízenou nebo průsečnou. Když už ta křižovatka 92 
nemusí stíhat, tak se řeší, jestli má být okružní, která má svoje pravidla, v jakých situacích se navrhuje a 93 
kdy bude lépe fungovat než ta klasická křižovatka, a pak až přichází na řadu ta se signalizačním 94 
zařízením. A protože prostě se tady snažíme být  takzvaně pintlich, tak to znamená, že každý jízdní pruh, 95 
což teda udává i ta legislativa, by měl mít  svoje signály. Je to dáno zejména tím, že uspořádání našich 96 
měst jsou často hodně historická, hodně zúžená a svázaná tím prostorem, a proto často musíme sdílet ty 97 
odbočovací pruhy. Jeden je přímo, druhý rovně, za rohem se nachází nějaké důležité přecházení nebo 98 
něco dalšího. Takže ta potřeba to řídit, mít dopravu pevně v rukou a přesně říct, co se dít má a nemá, tak 99 
znamená, že o to náročnější máme zařízení, které nám to ukazují. Proto prostě pro každý směr máme 100 
tyhle signály. Teď jsem ale zaznamenal nějakou revizi technických podmínek a tam se objevilo jakési 101 
zjednodušování. Často už nemusí být  to základní návěstidlo na straně a pak to hlavní nahoře nad tím 102 
pruhem, když máte klidně jeden pruh, tak jedno bylo vždycky napravo a druhý nahoře, aby bylo vidět i z 103 
prvního auta, které přijede tak, aby nemuselo koukat nahoru a kouká jen doprava. A teď už jsem 104 
zaznamenal, že na spoustě nových signalizací už je jenom to pravý základní, který je výš, takže ho vidí ti 105 
zezadu i zepředu, vidí ho cyklisti. A je třeba přímo namontované na sloupku, který je uprostřed přechodu, 106 
takže je to třeba i na jednom sloupu. 107 
Tohle zjednodušení se děje a pro mě to je velice pozitivní, než mít jeden pruh a k němu jeden stožár s 108 
obrovským výložníkem. Když fouká vítr, tak se to tam takhle kýve. A pak je tam další stožár, na kterým 109 
jsou ty chodecký a to jde sjednotit. Byla zastaralá legislativa, zastaralé technické podmínky, a prostě 110 
mimo technické podmínky nikdo nikdy nechce, i když třeba ti správci vědí, že by to bylo dobrý, tak je 111 
nějaká legislativa, která často zaostává. Vydaná legislativa ten den už je vlastně zastaralá. To je klasika 112 
každého projektu, každého záměru co se objeví na papíře a je schválen. Ono to stárne rychle. Takže i když 113 
to správci všichni vědí a chtěli by to udělat, tak to neudělají jinak, protože když přijde na situaci, že někdo 114 
do toho stožáru narazí a svede to na to, že je špatně umístěn, špatně podle technických podmínek, tak se 115 
dokáže točit na tom, že bude od toho správce komunikace chtít nějakou náhradu. I když on způsobil 116 
nehodu, tak nějakou částí se bude podílet, ale současně se bude chtít nějakou částí zahojit na tom 117 
správci infrastruktury. To jsou negativní zkušenosti správců infrastruktury a díky tomu musí dělat 118 
všechno super poctivě podle legislativy. Takže, když to shrnu, cítím nebo vidím při pohledu do legislativy 119 
a technických podmínek, že se věci posunují tímto směrem. Zjednodušování, slučování ano, ale musí to 120 
být podpořeno legislativně. Takže nějaký progress tady je. 121 

T:  Jaký máte názor na dopravně bezpečnostní zábradlí? 122 
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R:  Staré dobré červeno-bílé zábradlí si myslím, že je z doby především nějakých sedmdesátých osmdesátých 123 
let, kdy tady byla jakási potřeba všechno jasně regulovat a všem jasně ukázat co se smí a nesmí a to za 124 
každou cenu. Myslím, že zábradlí všude na všech nárožích na důležitých křižovatkách jsou prostě tímto 125 
pozůstatkem. Bohužel opravdu byla doba, kdy se to stávalo a souvisí to s budováním kapacitnější 126 
infrastruktury. Znamená to, že když nevyhovovala komunikace a zvyšovala se v sedmdesátých letech 127 
intenzita dopravy, tak lidi, především senioři, byli zvyklí tam chodit. A najednou se tam objevilo více aut, 128 
oni to třeba úplně nevnímali a vydávali se přes křižovatky. Častokrát jsem viděl, že když byl třeba 129 
podchod na Karlově náměstí, tak se tam člověk, který to nepřeběhne, protože už nemůže v podstatě 130 
skoro běhat, tak se vydává do velice nepřehledné a nebezpečné křižovatky. Takže to zábradlí, když už ho 131 
ani nepřeleze, tak tomu  zabrání. Ono to bylo hodně spojený s tímhle pro děti a pro seniory, aby prostě 132 
nepřebíhali tam kde se nechce. Takže je to taková opravdu tvrdá regulace. Děti to zábradlí asi v pohodě 133 
podlezou, když chtějí, ale když tam vidí zábrany, tak asi tuší, že se něco úplně nemá. Možná to někoho 134 
odradí, ale někoho to naopak neodradí a ještě si to zábradlí třeba přeskočí. 135 

T:  Dneska se nám rozmáhá zábradlí podél zastávek, kde v sedmdesátých letech vůbec nebylo. Zvláště při 136 
jejich rekonstrukcích. Nemá spíše opačný efekt, že nebezpečnost zvyšuje, když jej lidé přeskakují? 137 

R:  Zase se vrátím do doby sedmdesátých let a rychle přeskočím zpátky. To je o tom, že opravdu ta původní 138 
motivace dávat tahle zábradlí byla taková. Když to zase vezmu kde na 100% smysluplné je. Například 139 
mateřská a základní škola pro neslyšící a gymnázium v Ječné ulici. Přímo před vchod umístit zábradlí je 140 
podle mě základní požadavek, protože děti po celodenním sezení ve škole vyjdou ven. Takže mít 141 
bezprostředně zábradlí před vchodem každé školy, pokud se těsně vedle nachází nějaká důležitá 142 
komunikace, ne-li s tramvajemi, tak to je základ. Co je důležité mít ta zábradlí plnostěnná. Je to důležité z 143 
toho důvodu, že když má dvě nebo tři šprušle, tak to se dá prolézt. Ty plnostěnný se špatně přelézají. 144 
Takže nevýhoda těch třímadelných zábradlí oproti těm plnostěnným, a to je i důvod proč se dávají 145 
plnostěnný zábradlí, je, že se špatně přelézají. Současně dělají bariéru proti odstřiku, když je v zimě 146 
břečka. 147 
To známe z minulosti, takové ty vlnité, z různých nepěkných materiálů, šílené věci. Takže tohle je důležitý. 148 
Takže kde zábradlí považuji naopak za přínosný jsou tahle místa. Považuji za velice přínosná zábradlí i na 149 
těch zastávkách, ne však v celé délce, ale především v nějakém úvodním úseku,  pokud je ostrůvek, jízdní 150 
pruh, ostrůvek a tramvajová trať, tak pokud je tam intenzivnější provoz, tak tím je samozřejmě 151 
potřebnější to zábradlí. A teď je otázka zase v jaké situaci to použít. Kde říkám, že zábradlí jsou správně a 152 
jakkoliv vypadají, tak když vypadají škaredě, tak říkám nahradit klidně novými, ale aby tam to zábradlí 153 
určitě bylo. Může vypadat i dobře, může být plnostěnný s nějakou průhlednou stěnou, aby člověk skrz 154 
viděl. To si myslím, že je také velice důležité. Současně, aby to bylo antivandal, aby to nějakou dobu 155 
vydrželo. Takže to jsou třeba zastávky jako je Vítězné náměstí. Tam opravdu, když se člověk pohybuje 156 
s dětmi, jsou to frekventované zastávky, které jsou často i možná úzké, protože jsou ve frekventovaných 157 
komunikacích. Ty zastávky, pokud mají dva a půl metru a za zády projíždí vozidla, tak je to velice 158 
nebezpečný se tam pohybovat s dětmi a možná to může i demotivovat někoho jezdit tramvají, protože se 159 
prostě bojí jet veřejnou dopravou, protože jenom se na veřejnou dopravu dostat může být značný 160 
problém. Nejsem zastánce plošného odstraňování veškerého zábradlí, ale jenom tam kde má smysl, tam 161 
se má dávat. A ten smysl je opravdu zajistit základní bezpečnost, přepadávání do vozovek. Velice se mi 162 
ale líbí zastávky, které mají to zábradlí přerušované, kde je zábradlí někde na začátku a uprostřed, kde je 163 
nějaký přístřešek. Ten je potřeba ještě ochránit alespoň pár metrů, protože se může stát, že člověk jde za 164 
přístřeškem a vkročí do vozovky. 165 

T:  Jaký je váš názor na bezbariérové úpravy? Nedostali jsme se do doby, kdy jsme tak trochu pod diktátem 166 
bezbariérovosti, která nebere ohled na nic jiného? 167 

R:  Protože do roku 1989 bezbariérovost v podstatě nefungovala, tak handicapovaní se vzedmuli a vydupali 168 
si až v roce 2009, tedy po dvaceti letech, svou vyhlášku. A tou vyhláškou se teď všichni ohánějí. Takže to 169 
je vlastně taky extrém. Za mě je dobře, že tohle vzniklo, protože je to jasný požadavek, který najednou 170 
stavební úřad má po někom požadovat. Ale bohužel se to zvrtlo a to potvrzuji. Dodržte 100% vyhlášku, 171 
protože je to vyhláška, zákonná úprava, ale některé věci tam prostě nejsou. To by ta vyhláška musela mít 172 
200 stran a k tomu ještě totálně perfektní metodiku, aby uměla popsat veškeré situace, na které my v 173 
projektování a v opravách narážíme. Což nemá a vyhláška to nemá mít. Vyhláška má být jednoduchá, 174 
úderná, stejně jako zákon. Zákon má být nejštíhlejší. Má řešit práva a povinnosti a nějakou základní 175 
potřebu. Prováděcí vyhláška má říkat nějaká čísla, nějaké základní limity, nepodkročitelné nebo 176 
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nepřekročitelné. A pak teprve jsou metodiky, kde může být na 200 stránkách rozebráno téma podrobně 177 
jak se zachovat v určité situaci. Ale ta striktnost dodržování, tu si zase děláme sami a dělají to ti, kteří o 178 
tom prostě rozhodují nebo ti, kteří dělají poradenství co se týče bezbariérových úprav. 179 
Já osobně se ve své praxi vždycky snažím udělat nějaké schéma smysluplnosti opatření a velice mě v tom 180 
asi před 13 lety pomohla schůzka s nevidomým šéfem SONS, který pomáhal vydupat tu bezbariérovou 181 
vyhlášku. schválenou v roce 2009. A ten mě sdělil jednu zásadní věc. Říkal, že jsou místa, kam se opravdu 182 
nevydá a nechce o nich vědět. Třeba nevydá se na výlet kolem rybníku ve městě. Po mě požadovali kolem 183 
dokola rybníku zábradlí, aby tam nespadl nevidomý. Já jsem si to šel prokonzultovat s vrchním 184 
nevidomým a ten mi řekl, že k rybníku nikdy nepůjde bez doprovodu. Proboha nedělejte tam zábradlí, 185 
bude tam překážet vidomým lidem. A to je třeba, říct si smysluplnost, kam je potřeba a které cesty jsou 186 
důležité pro zajištění bezbariérových nevidomých linií a to i napříč pěší zónou, i napříč obytnou zónou, 187 
pokud je nějaká obrovská, plošná. Tak prostě je tam nějaký logický pohyb. Nesčetněkrát lze sledovat na 188 
velkém náměstí nevidomého člověka, který se vydá na cestu prostorem a začne postupně zatáčet. On to 189 
nebude obcházet, ten prostor je obrovský, nikdo si nechce zacházet zbytečně a ten nevidomý to také 190 
neudělá. Takže jít tomu naproti znamená přiznat si, že tyhle malé zacházky jsou nějakým způsobem 191 
možné a ten nevidomý to musí nějak chápat a vědět. A  stoprocentně nezávisle se nevidomý ve veškerém 192 
prostoru nebude nikdy pohybovat a tohle po nás nemůže jako po projektantech a tvůrcích veřejných 193 
prostranství nikdo chtít a pokud to někdo říká, tak je naprostý blázen. To prostě nejde. A rigidnost 194 
v tomhle tady opravdu teď je, to přiznávám. Já se tomu snažím jít naproti, že dělám vždycky nejprve 195 
schéma bezbariérových linií a tam si vysvětlíme, je toto nebo není potřebná linie, kde se tomu věnovat a 196 
pokud ano, tak jí tak prostě budeme řešit. 197 
To je podle mě rozumný přístup najít nějaký kompromis mezi tím požadavkem, který ano, měl by být 198 
zajištěn, a teď nemyslím jenom na nevidomé, ale prostě senior se nevydá do bezbariérového prostoru, 199 
radši zůstane doma. Takovým lidem se zkracuje život, kteří nevylezou z domu a jsou uzavřený do sebe. A 200 
taky to má negativní vliv na psychiku, ale to už jsme jinde, tohle všechno s tím nesouvisí. Takže ano, 201 
nezávislost pohybu všech v prostoru ano, ale má to svou míru, kdy se to nesmí začít hroutit do sebe.“ 202 

 

10.3.9 Rozhovor č. 9 – redigovaný přepis 

R: Ing. Adam Scheinherr, Msc. Ph.D., náměstek primátora hl. m. Prahy, radní pro oblast dopravy   

Datum realizace rozhovoru: 15. 6. 2021, délka rozhovoru: 23 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R:  Já bych řekl hlavně bezpečný, prostorný, vzdušný. To je myslím základ. Když ten prostor není stísněný a je 2 

přehledný, aby se tam člověk snadno pohyboval, neztrácel se, cítil se bezpečně. No a pak samozřejmě, 3 
aby tam byla nějaká hodnota, buď památková nebo umělecká. Když mluvíme o veřejných prostranstvích, 4 
tak uživatelé jsou hlavně chodci a ti jsou nejkřehčí. Těm by mělo být vlastně vždycky dáváno to prim. 5 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější ? 6 
R:  Trošku už jsem to řekl. Je to ta stísněnost prostoru nebo nebezpečnost vzhledem k ostatním účastníkům 7 

provozu, ať už třeba automobily, nákladní automobily nebo i MHD vůči chodcům. Pak to bude určitě 8 
nečistota, zanedbanost, zchátralost. 9 

T:  Jaké příčiny podle vás nejčastěji vedou k degradaci veřejných prostranství? 10 
R:  Ta nebezpečnost je podle mě daná vývojem v 80. a 90. letech, kdy veřejnému prostranství nebylo dáváno 11 

to prim. Dneska už víme, že to je vlastně nejhlavnější co ve městě máme. Kdežto dříve s nástupem 12 
automobilismu se veškerá veřejná prostranství darovala autům a s těma přišly stísněné a nebezpečné 13 
situace. Druhá věc je zchátralost nebo nečistota a to je o samosprávě, která by se o to měla starat. 14 

T:  Proč zmiňujete i devadesátá léta? 15 
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R:  Já si myslím, že právě ten nástup automobilismu v Čechách a všechny ty opatření, co teďka děláme ve 16 
veřejných prostranstvích, tak si myslím, že jsou o 10 až 15 let později než třeba v západních zemích. 17 
Kdybych mluvil o Itálii, tak říkám 70. a 80. léta, ale v Čechách spíše říkám 80. a 90. léta. Vlastně ten režim 18 
to příliš neměnil, to spíše měnil ten rozvoj automobilismu. 19 

T:  Co si představíte pod pojmem vizuální smog? 20 
R:  Pod vizuálním smogem si představím přeplácanost, přebujelost nebo dopravních značek. Ale myslím si, že 21 

ve městech je nejvíce vidět ta přebujelost reklamních nosičů a to můžou být ať už billboardy nebo různé 22 
plakátovací plochy, tak označení samotných provozoven a prodejen. A vlastně je to natolik závažné, že to 23 
degraduje veřejný prostor nebo hodnotné stavby či památky, které se tam nachází. Architektura je 24 
vlastně zastíněna a nespolupracuje s nějakým reklamním upozorněním nebo poutačem. 25 

T:  Jaký máte názor na venkovní reklamu? V jakém množství a podobě patří do města? 26 
R:  Tak asi určitě patří v nějakém množství, ale to množství musí být vždycky nějakým způsobem umírněné. 27 

Je to vždycky jako u všeho. Když máte pár reklamních nosičů, tak můžou skutečně předávat nějakou 28 
informaci tomu danému pozorovateli a když jich začne být enormní množství, tak už žádnou informaci 29 
téměř nepřinášejí a začínají skutečně degradovat veřejný prostor. 30 

T: Je nějaký rozdíl v umístění reklamního nosiče přímo v prostoru, třeba formou CLV vitríny nebo 31 
plakátovacího sloupu, a na stožáru veřejného osvětlení? 32 

R:  Zrovna to umístění na lampách tolik nevadí, využíváme stávající nosič veřejného osvětlení. Když je to 33 
úplně zvláštní nosič tak naopak může překážet. Takže vždycky se musíme zamyslet nad bezpečností 34 
provozu a nad tím, aby se prostor tím nezmenšoval. No a když je to na domu tak zase trpí třeba 35 
architektura. Takže to musí být vždycky nějaký zvolený kompromis. My za Prahu chceme jít cestou, že už 36 
vůbec nebudeme ty CLV nosiče dávat do chodníku, že budou pouze vlastně na veřejném osvětlení a na 37 
zastávkách. Také jsme za TSK vypověděli všechny reklamní směrové tabule. Odmontovala se jich zatím 38 
jenom polovina, protože ta firma se s námi začal teďka soudit. 39 

T:  V jakých případech lze za vizuální smog považovat prvky dopravního značení? 40 
R:  No když už je jich tolik, že ten řidič je vlastně přestane vnímat a je to pro něj téměř zmatečná informace. 41 

To si myslím, že je teďka nejmarkantnější problém v Čechách. Proto třeba pracuju na tom, aby jsme 42 
spojili označení zóna 30 s parkovací zónou, aby nemusela být každá parkovací čára v každé ulici, ať už 43 
modrá nebo fialová zóna označená zvlášť svislou dopravní značkou, ale aby byla označena pouze 44 
vodorovným značením a bylo to třeba pro celou menší část městské části, třeba pro celou zónu 30. Pro 45 
představu dáváme 6 000 000 Kč za údržbu svislých dopravních značek pro parkování. Pak je ještě druhá 46 
složka, když jsou ty značky zbytečně v kontextu ulice a rychlosti v malých historických uličkách, kde auto 47 
stejně jede 20 km v hodině. Tak proč tam mít velkou dopravní značku jako na dálnici.   48 

T:  Je rozdíl, když veřejné prostranství navrhuje město nebo soukromý developer? 49 
R:  Myslím si, že je to developer od developera. Developeři míří na zákazníky a konečně cokoliv co udělají jim 50 

musí zaplatit budoucí kupující bytů. A prostě jsou developeři, kteří na to opravdu myslí, bude to tam 51 
opravdu pěkný a lidé si budou užívat okolí těch domů. A pak se můžeme jít kouknout na jiné developerské 52 
příklady, kde člověk přijede autem rovnou do baráku, vyjede nahoru a vůbec okolo toho domu nežije. 53 
Takže spíše by v tomhle měla být větší role města, aby se vždycky tohle to s povolováním nové zástavby 54 
podchytilo. Když dám příklad. Za mnou jednou přišel developer, že mu k projektu dáváme připomínky, 55 
aby tam zřídil cyklo opatření. A já říkám no jasně, my chceme, aby od vás nejezdili jenom autem. Navíc 56 
tam jezdí jenom autobus a chceme, aby také lidi jezdili na kole. A on odpověděl, my to stavíme jenom pro 57 
zákazníky, kteří budou jezdit autem. Tak takovou výstavbu příliš nechceme. 58 

T:  Vidíte kvalitativní posun v revitalizaci veřejných prostranství a vnímání jejich důležitosti veřejností? 59 
R:  Tak celkově to můžeme vidět posledních 15 let ve všech světových metropolích nebo spíše těch západních 60 

metropolích, ale i v Moskvě se udělali nějaké průkopnické věci. Je vidět, že se prostory veřejných 61 
prostranství navrací více chodcům a relaxačnímu, občerstvovacímu nebo kulturnímu vyžití. Myslím si, že 62 
je to teď trend téměř ve všech městech, nejde jenom o Prahu. Praha je bohužel tak 10 let pozpátku. 63 
Snažíme se to nějakým směrem dohnat a nastavit. 64 
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T:  jak hodnotíte spolupráci se státní správou a správci infrastruktury v procesu navrhování, projektování a 65 
povolování úprav veřejných prostranství? 66 

R:  Já mám pod sebou Technickou správu komunikací. Je to podobné jako se státní správou. Jsou tam lidé, 67 
kteří tam pracují řekněme desítky let a tohle je pro nějaký nový trend a musí se s ním seznámit. Je to pro 68 
ně trošku krkolomný a musí ještě na tu vlnu trošku naskočit, protože spousta těch věcí, i když jsou dobrý 69 
a racionálně by je každý udělal, tak se to prostě zaseknu na takovém tom úředním šimlu. 70 

T:  Jakou vidíte budoucnost dopravního značení? Jsme na vrcholu co se týče počtu dopravních značek? 71 
R:  Myslím si, že už docela jsme na tom vrcholu a my se snažíme odstraňovat zbytečné značení, zbytečná 72 

zábradlí, zbytečná svodidla a otevírat ten prostor. A je vidět, že kolikrát když není popisován každý metr 73 
jízdy automobilu, tak řidiči se dokáží orientovat a nepotřebují všude značky. Třeba my pracujeme na 74 
odstraňování zbytečných světelných zařízení na méně frekventovaných křižovatkách nebo alespoň jejich 75 
nočním vypínání. Tohle všechno v provozu vlastně funguje, jenom to chce prostě zkusit. 76 

T:  Jaký je váš názor na bezbariérové úpravy? Nedostali jsme se do doby, kdy jsme tak trochu pod diktátem 77 
bezbariérovosti, která nebere ohled na nic jiného? 78 

R:  Je to tak, ale je to v tom tak naprosto zapeklitý, že každý si to vykládá ještě navíc jinak. My třeba teďka 79 
řešíme tramvajové zastávky v horní části Václavského náměstí a to je prostě s těmi různými aktéry, od 80 
slabozrakých po vozíčkáře, absolutně neprojednatelný. Každý chce úplně něco jiného, pro každého ten 81 
prostor funguje nějak jinak. A to jsou ještě ti vidomí zástupci nevidomých a chodící zástupci vozíčkářů, 82 
kteří za ně vystupují. Myslím si, že nejlépe dopadlo, když jsme si vzali nějakou slečnu na vozíčku a projeli 83 
s ní Václavák a ten projekt, abychom viděli jak se ona bude skutečně orientovat a jak to ona bude dělat. 84 
A to je zase něco úplně jiného než požadují zástupci těch organizací. Takže je to šílený a možná že to 85 
dospěje do stádia, že tam uděláme úplně všechno, bude z toho takový plevel, aby jsme tu stavbu vůbec 86 
povolili a pak ji nějak upravíme, aby to vypadalo kulturně. 87 

10.3.10 Rozhovor č. 10 – písemné odpovědi  

R: Veronika Rút Fullerová, grafická designérka 

Respondentka odpověděla písemně, datum doručení odpovědí 16. 6. 2021 

 

T:  Jaké kvality veřejných prostranství považujete za nejdůležitější? 1 
R:  Po krizi v posledním roce by se dalo říct, že prostá přítomnost života ve městě. Zní to samozřejmě, že bez 2 

lidí město nedává smysl, ale až v roce 2020 se to pro mě naplno ukázalo, co to znamená. Důležitá je 3 
samozřejmě kvalita a vybavenost veřejného prostoru – mobiliář jako lavičky a pítka, prostor pro hry a 4 
sporty atd. Můžou to být i tak drobné věci jako nepřenosné stolky s hrami dostupné všem bez rozdílu, 5 
které fungovaly v Lisabonu, kde jsem krátce bydlela. Zásadní jsou také otevřené kavárny, obchody, vše co 6 
k městu patří. To všechno vytváří lidské, přátelské prostředí, kde člověk chce trávit čas a kde se můžou 7 
mísit různé vlivy a názory – antický kořen města jako rodiště demokracie. V obecné rovině z pohledu 8 
profesionála by to pak bylo správné urbanistické řešení. Pečlivá kontinuální práce s prostorem na všech 9 
úrovních. Pokud máte zásadní přešlapy v urbanismu, pak je problém se vším včetně infrastruktury a 10 
vizuální navigace (dopravní značení i komerční směrovky), přidá se nekonzistentní péče o nemovitosti a 11 
pak už toho odstraněním nebo přidáním billboardů moc nevykouzlíte. To je bohužel případ řady českých 12 
měst kde k těmto chybám za minulého režimu došlo, generuje to vykořeněná místa ke kterým obyvatelé 13 
nemají vztah a nechtějí o ně moc pečovat. V tom malém detailu konkrétního obchodu se pak nelze divit, 14 
že je to obchodníkovi úplně jedno jak se v takovém prostoru prezentuje. 15 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější? 16 
R:  Zmíněné chyby v urbanistickém plánu. 17 
T:  Jaké příčiny podle Vás nejčastěji vedou k degradaci veřejných prostranství? 18 
R: Tvorba je už zmíněná, správa je typicky laxní, buď nic nevymáhá nebo nemá nástroje, lidi, správně 19 

napsané zákony a tím nefungují žádná pravidla a limity, vyhrává prostě silnější. U nás se nepovedl 20 
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přechod k demokracii v některých oblastech jako je právě reklama ve veřejném prostoru. V západních 21 
státech běžně fungují velmi přísné restrikce, u nás na to patrně nikdo neměl náladu to řešit. Takže se 22 
neudělalo vůbec nic. Demokracie sama o sobě ale nevytváří žádný systém, je na nás, jaký si sami 23 
vytvoříme. Těch pár desítek let po revoluci už je opravdu na čase začít. Aby bylo možné např garantovat 24 
legálním podnikatelům, že budou nelegální plochy okamžitě mizet a nebudou devalvovat hodnotu 25 
legálních. Dnes se tu podniká v totálním chaosu a neprospívá to ve výsledku nikomu. 26 

 T: V jakých případech považujete prvky venkovní reklamy za vizuální smog? Závisí to nejen na jejich 27 
velikosti a podobě, ale také na způsobu jejich umístění a uchycení? 28 

R:  Jde například o obsah sdělení a smysluplnost existence dané věci. K čemu je 11 druhů nosičů dopravní 29 
navigace na maloměstě, když většina řidičů stejně používá GPS. K čemu je billboard lokálnímu pekařovi, 30 
když studie jasně ukazují, že pokud není masivní podpora sdělení na jiných media typech, je to nesmyslná 31 
investice. Hlavní je ale kontext, množství nosičů parazitujících na sobě navzájem. To je problém, potom i 32 
obsahově a formálně skvěle zpracovaná reklama zanikne v chaotickém kontextu. Proto je nutné část věcí 33 
regulovat na úrovni města nebo majitele nemovitosti. 34 

T:  Jaké jsou podle Vás možnosti regulace umístění a podoby nosičů venkovní? 35 
R:  Zásadní je, aby stát přenechal více pravomocí městům, která mají mnohem lepší přehled o stavu v terénu 36 

a mají šanci to vymáhat. V Polsku kvůli tomu změnili ústavu, přidali zákon o ochraně národní krajiny a 37 
dali městům za úkol s tím do 10 let něco dělat. Také by měly být lepší pravomoci v odstraňování a 38 
drsnější pokuty. Například v Londýně nemají reklamní loga kolem panorama Temže už 100 let a nikdo si 39 
nemůže dovolit, že by měl rozpočet na pokuty jako je to často u nás.“  40 

T: Jakou vidíte budoucnost venkovní reklamy fyzicky umístěné ve veřejném prostoru? 41 
R:  To bude dost záležet na tom, jak hluboká krize přijde a jak se outdoorovým společnostem povede 42 

prezentovat efektivitu nosičů. Outdoorová reklama (OOH) je typické image medium, není tam měřitelný 43 
skutečný zásah, jde jen o možnost, že reklamu řidič nebo chodec zahlédne. To je pro efektivní přístup k 44 
propagaci dost málo. V online reklamě hned vidíte kolik vás stál každý divák a jak se to odrazilo na počtu 45 
stažení, nákupech atd. Zároveň sbíráte data a nastavujete reklamy víc a víc na míru lidem, které zajímá. 46 
Outdoor nic takového neumí. Vzhledem k bouřím vůči nástupu digitálních outdoor nosičů ve Francii 47 
myslím, že v digitalizaci v tomhle případě budoucnost opravdu není. U nás bychom se mohli naučit aspoň 48 
elementární základy práce s reklamou ve městě, aby objevit se se značkou ve veřejném prostoru nebyla 49 
úplná brandová sebevražda. Kvůli tristní úrovni veřejného prostoru města často značky prchají do 50 
nákupních center a to je problém. Pak s sebou táhnou určitou skupinu společnosti jako své zákazníky a ti 51 
se separují. Pokud má město fungovat jako prostor k setkávání různých přístupů a názorů, je nutné, aby 52 
byl terén města atraktivní pro všechny podniky různých úrovní. To sebou nese zmíněné nastavení 53 
elementárních pravidel. Swarowski a levné bistro pak můžou fungovat vedle sebe na jedné ulici a na své 54 
si přijdou všichni. 55 

T:  V jakých případech považujete prvky dopravního značení za vizuální smog? 56 
R:  Je to hlavně nadměrný počet a nesmyslně časté umístění. I když nejsem řidič, tak mě shluky různých 57 

značek a směrovek dost zaráží, jde to proti smyslu značení, které má být přehledné a rychle čitelné. Jako 58 
spolujezdec to se zájmem dokumentuji, je zajímavé, že mi dá práci se v té situaci vyznat i při zkoumání 59 
fotografie v klidu doma, co má pak dělat řidič. Můj aktuální oblíbenec je uliční navigace v Šumperku, kde 60 
jsem narazila na směrovky umístěné v protějším pruhu a ještě za křižovatkou. Ještěže to skoro nikdo 61 
nepotřebuje. 62 

T:  Jaké jsou podle vás možnosti ovlivnění podoby a umístění dopravního značení v rámci procesu tvorby 63 
veřejných prostranství? 64 

R:  Předpisy jsou podle mého nějak špatně nastavené, ale je to jen dohad na základě situace v terénu. Patrně 65 
chybí lepší komplexní plánování. Ale není to tak vždycky. Viděla jsem i centrální aplikaci, která to 66 
umisťování dopravních značení mapuje a tam se s tím dá mnohem lépe pracovat. Je také dobré, aby si na 67 
nesprávně značené oblasti lidé stěžovali, bez toho se to neposune. Pak je otázka, co předpisy dovolí a 68 
nedovolí. Stačí aby byly špatně napsané a roboticky uchopené nějakým úředníkem a vznikají nesmyslné 69 
situace, které všem komplikují život. 70 

 T:  Jakou vidíte budoucnost dopravního značení fyzicky umístěného ve veřejném prostoru? 71 
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R:  Osobně doufám, že jsme teď na absolutním vrcholu a bude jich ubývat, jinak to snad ani nejde… Kreslení 72 
dopravních vyznačení na silnicích se podobá parodii na street art ve velmi agresivní formě. Je to patrně i 73 
relikt minulého režimu, kdy se s člověkem obecně zacházelo jako s nesvéprávným – stavěly se podchody a 74 
nadchody, všude zábradlí, snaha každý typ dopravy maximálně oddělit. Když pomineme zahraniční 75 
zkušenost tak i na mnoha místech v Česku se ukázalo, že auto, kolo, šalina i chodec mohou v klidu 76 
fungovat v jednom prostoru bez zábradlí, výrazných čar na silnici a nadchodů. Například v případě 77 
rekonstrukce Joštovy ulice v Brně zlé jazyky předpovídali vysokou nehodovost po odstranění zábradlí a 78 
ukázalo se, že tam žádný takový problém v praxi prostě není. Teď ještě aby s nově objevenou 79 
svéprávností lidí počítaly i ty předpisy a úřady. 80 

10.3.11 Rozhovor č. 11 – redigovaný přepis 

R: mjr. Ing. Ladislav Břeský, Krajské ředitelství Policie ČR, vedoucí Oddělení dopravního inženýrství   

Datum realizace rozhovoru: 18. 6. 2021, délka rozhovoru: 40 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R:  My jako policie řešíme především bezpečnost a já, protože to v podstatě beru jako poslání, tak to i životně 2 

beru, že nejdůležitější je bezpečnost. A od toho se to všechno odvíjí. Jakým způsobem to potom vizuálně 3 
vypadá záleží na tom jaká je možnost dohody s ostatními institucemi. Často by jsme třeba byli rádi, 4 
kdyby spousta věcí byla řešena stavebně, bylo by to i vizuálně hezčí, ale pak se člověk nedohodne s 5 
památkáři, kteří bazírují na původních obrubách a pak se to řeší prostě nevzhledně balisetami a různými 6 
jinými věcmi. Ale prostě ta bezpečnost je zásadní, zúžení prostoru pro přecházení, zpomalení vozidel, 7 
šířky jinde, aby se vozidla vyhnuly. Bezpečnost provozu je prostě nejzásadnější. S tím souvisí přehlednost 8 
a bezbariérovost. Občas to je takový, že to jde samozřejmě proti sobě, víc betonu, víc značek, ale ta 9 
bezpečnost je prostě zásadní. 10 

T:  Dá se říct, že se bezpečnost s estetikou vylučuje?  11 
R:  Nevylučuje. Ono kolikrát je to pro toho řidiče i vnímatelnější, když je to estetický, než když prostě někam 12 

míří mezi množstvím značek. Ale buďto je to z finančního hlediska, že na stavební úpravy nemá město 13 
peníze a nebo se naráží na ty památkáře. 14 

T:  Jaké formy degradace veřejných prostranství považujete za nejvážnější ? 15 
R:  Jako velký problém vnímáme přehlcení venkovní reklamou. Já tuhle práci dělám přes 20 let a reklamy 16 

vždycky bereme jako problém, protože pokud to teda není úplně, že jsou v rozhledových trojúhelnících a 17 
brání v rozhledu nebo jako překážka pro chodce, tak i vizuálně odvádí pozornost. Prostě z našeho 18 
pohledu každá reklama odvádí pozornost, ale jako vyloženě nejzásadnější bereme světlené obrazovky. 19 
Řadu let se bojovalo, aby se odstranila ta nad Nuselským mostem, ale není jediná. Těch obrazovek je víc, 20 
ale zvláště ve městě je to boj s větrnými mlýny. Po letech se povedlo dát do zákona odstranění billboardů 21 
podél dálnic, takže tam to nějak tak funguje, ale my řešíme město, takže je to složitější. Nejde prostě 22 
jenom o to ten vizuální smog, který řešíte asi spíše vy, ale o to odvádění pozornosti řidičů a kolikrát i 23 
vnímatelnost dopravního značení. 24 

T:  Myslíte si, že by například u hlavních komunikací ve městě neměla být reklama vůbec?  25 
R:  Jako jsou formy reklamy, které jsou třeba i přínosem, když řidič něco hledá, nějaké navigační směrovky, 26 

různý informační tabule. Ale zase by to mělo být v určité vzdálenosti od dopravního značení, mimo 27 
přechody a ideálně aby to nebylo světelný, hlavně ne ta obrazovka. V určité fázi prostě může být reklama 28 
prospěšná. V podstatě tak to teďka vnímá zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích, označení 29 
provozovny a podobně. Ale to se zase týká extravilánu, to město nikde neřeší. Takže se s tím asi budeme 30 
potýkat pořád. Do toho jsou takové názory jakože jaký je rozdíl mezi reklamou a tím, když někdo projíždí 31 
kolem výlohy, která je nasvícená a je tam množství dalších vjemů. Takže to je asi argument 32 
podporovatelů reklam, ale z našeho pohledu prostě 90% reklam odvádí pozornost řidiče. 33 

T:  Jak je to například se stromy v ulicích, které také snižují přehlednost a vytvářejí bariéry? 34 



Přílohy 

205 

 

R:  Stromořadí samozřejmě vnímáme tak, že je přínosem pro estetiku města a že není takové vedro v ulicích, 35 
ale z našeho pohledu je potřeba jednak volit správně umístění stromů a pak druh toho stromu, protože 36 
širší kmeny jsou překážkou v rozhledu, pokud jsou výjezdy do té ulice. Kolikrát koruna stromu, když je 37 
moc nízko, tak může zaclánět dopravnímu značení. Vnímáme, že stromy jsou potřeba, je to esteticky 38 
vhodný, zároveň to dělá větší chlad, není vysušený město, ale zároveň nesmí tvořit překážku, že nejsou 39 
vidět chodci, není vidět zrcadlo. K tomu my máme nástroj v zákoně 13/1997 paragraf 15, podle kterého 40 
může policie upozornit na vzrostlou zeleň, nechat ořezat větve. Takže to využíváme, posíláme to. 41 

T:  Zajímá vás zeleň v rámci projektů rekonstrukcí veřejných prostranství?   42 
R:  Zajímá, akorát že většinou to při té výsadbě neovlivníme a řešíme pak až ten následek. Takže by bylo 43 

vhodnější, aby architekti dbali na to, kde třeba ty značky budou umístěný. Co se týče kmene stromu, tak 44 
pokud má do 15 cm šířky, tak překážkou v rozhledu není, ale i takhle široký strom zabrání viditelnosti 45 
značení. Ale při výjezdu na komunikaci, když je ten kmen úzký, tak to nevadí. Je to v podstatě srovnatelný 46 
se sloupem veřejného osvětlení. 47 

T:  Jsou stejným problém stožáry trolejového vedení, které jsou tlustší? 48 
R: Teď teda vidíme jako úplně nesmyslný to, že není schopen se dohodnout vlastník stožáru veřejného 49 

osvětlení třeba s dopravním podnikem. Takže podél tramvajových tratí se zdvojnásobil počet sloupů 50 
jenom proto, že tyhlety dva subjekty se nejsou schopni dohodnout. 51 

T:  Jaká je podle vás míra respektu dopravního značení ze strany řidičů? Stoupá s jeho četností? Myslím tím, 52 
že máme jeden z největších počtů značek, ale chováme se stejně. 53 

R:  Tak já by jsem to spíš obrátil na tu vymahatelnost, protože on ten respekt by byl větší, kdyby byla větší 54 
možnost vymahatelnosti. Sousta předpisů a povinností řidiče vyplývá už ze zákona, ani by se tam značka 55 
dávat nemusela. Ale prostě ta vymahatelnost je mizivá, spory jsou dlouhý, a v podstatě v tolika místech 56 
se potom děje, že se třeba i museli vracet pokuty, případně i neproplacené odtahy a podobně. Takže čím 57 
je větší množství podpůrných prostředků, které jsou teda kolikrát nesmyslně duplicitní, tím je větší šance, 58 
že se ten pachatel buďto potrestá a vychová nebo to nebude páchat. Protože zase na prvním místě je ta 59 
bezpečnost a my jí potřebujeme zajistit. A když není možnost to vymáhat, tak je prostě nezbytný to řešit 60 
takhle. Třeba před přechodem by z našeho pohledu stačila vytažená chodníková plocha. Nemusí tam 61 
potom být nic, žádná značka. Zase to naráží na město. Nemá na to finance nebo je to obtížně 62 
projednatelný s památkáři. I ten celý proces stavebního řízení je asi delší. 63 

T:  Dá se říct, že čím nekultivovanější společnost, tím více předpisů? Že třeba v Berlíně nebo Vídni stačí 64 
méně značek, protože se tam řidiči umějí chovat?   65 

R:  To ale zmiňujete ty úplně typicky disciplinované národy. Když potom jedete dál na západ a přijedete do 66 
Francie třeba, tak tam už zase je ta disciplína mnohem menší a přitom to je taky západ. Stejně tak třeba 67 
ty reklamy. Ve Francii máte jednu reklamu za druhou, nikdo to neřeší. 68 

T:  Je podle vás vymahatelnost pravidel u nás dostatečná a pokuty přiměřené?  69 
R: Pokuty v podstatě přiměřený jsou. Samozřejmě jsou skupiny lidí, pro které jsou jakékoliv pokuty 70 

nedostatečně vysoké. Ale důležité je, aby vůbec bylo možné toho řidiče potrestat, aby prostě neměl 71 
nějaký argument. Na to jsou teď i některé firmy, které se živí jenom obhajováním těch pachatelů, který 72 
jsou pro tu bezpečnost provozu kontraproduktivní. 73 

T:  Nejsem v tomto ohledu tak trochu národ Švejků? 74 
R:  Jako je to tak. Prostě jsou národy, které když vyjde zákon, tak přemýšlí jak ho dodržet, a u nás se přemýšlí 75 

jak ho obejít. To zase nahrává té nutnosti, množství těch značek. Ale to jsou ty značky, které tu 76 
bezpečnost zajišťují. Pak jsou značky, které z našeho pohledu nejsou tak důležité a ty prosazuje třeba 77 
úřad. Má tam stížnost na něco, že není upozornění na chodce, na školu. Tak tím si třeba městská část, 78 
která v podstatě to značení stanovuje, tak nějakým způsobem vyřizuje odpovědi na podněty občanů. 79 
Prostě ty výstražné a informativní značky jsou z našeho pohledu spíše zbytné, ale z hlediska silničního 80 
správního úřadu tam potřeba jsou. Pak ještě z pohledu sil a prostředků, místní a přechodnou úpravu 81 
silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značky) může postihovat i městská policie. Ta nemůže 82 
postupovat jenom podle zákona o silničním provozu, takže kolikrát to napomáhá tomu, aby to mohla 83 
vymáhat i městská policie. Kdežto obecnou úpravu silničního provozu, čímž se rozumí zákon, to 84 
v podstatě vymáháme jen my (Policie ČR). 85 
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T:  Jak hodnotíte spolupráci se správci dopravní a technické infrastruktury?  86 
R:  Je to hrozně individuální. Každá městská část je jiná, Magistrát taky. Prostě jsou věci, které se proberou 87 

včas, je tam vzájemná respektovanost. A jsou věci, které se řeší dodatečně. Pak se narazí na to, že policie 88 
z hlediska bezpečnosti nesouhlasí. Musí se třeba celý projekt předělat. Takže pokud je to bráno rozumně, 89 
tak se vždycky nějakým způsobem dohodneme. My jako policie se nesnažíme nikdy nic blokovat. Snažíme 90 
se najít řešení, ale je vhodnější u toho být od začátku, protože pokud pak už třeba stavební stav 91 
komunikace je nějakým způsobem daný, tak už se to pak řeší jenom tím dopravním značením. Ale ty větší 92 
stavby zpravidla jsou konzultovaný hromadně a účastní se toho náš policista. 93 

T:  Jaký je váš názor na počet dopravních značek v České republice? 94 
R:  To právě záleží na úhlu pohledu. Jak jsem předtím říkal, není úplně vhodný, aby na každém rohu byla 95 

značka, ale jsou prostě další aspekty, který k tomu ty úřady nutí je tam umisťovat. Ať už to jsou stížnosti 96 
občanů, ať už to je vymahatelnost nebo stavební stav komunikace, který nenahrává tomu, aby tam to 97 
značka nebyla. Já kolikrát koukám na ty průzkumy a nebo na ty články, které tohle to zmiňují, ale podél 98 
té komunikace je spousta dalších vjemů, třeba ty reklamy a podobně, které tu pozornost odvádí úplně 99 
stejným způsobem. Pak třeba zóny jsou spojený se spoustou dopravních značek. Ten zákon není 100 
postavený tak, aby prostě stačila na začátku, ale přeruší se (…), musí se znova začít další značkou. Do 101 
toho zóny 30, zóny různých omezení, zóně segwayů. To jsou prostě věci, které si společnost žádá a musí 102 
být vyznačený značkou. Z našeho pohledu by to nebylo vyžadováno, tady ten provoz nebo režim, pak tam 103 
ta značka být nemusí. Ale v podstatě každá značka, která je umístěná, tak se v prvopočátku umístila z 104 
nějakého důvodu. Pokud se pak dělá celková rekonstrukce komunikace tak se při ní nikdy nevrací všechny 105 
značky co tam byly. Dělá se celková revize a pokud to není v památkové zóně, tak zpravidla i ten stavební 106 
stav komunikace odpovídá tomu co by měl. Takže těch značek po rekonstrukci je zpravidla méně. 107 

T:  Jaký je váš názor na to, že by se v historických centrech měst mohly s ohledem na jejich urbanistickou 108 
strukturu a omezenou rychlost plošně používat menší dopravní značky?  109 

R:  Tak pravidla umisťování značek stanoví jednoznačně, že značka, kromě teda parkovacích značek, musí 110 
být umístěna vpravo. To je jako základní, aby byl soulad se zákonem. Potom z hlediska velikostí 111 
dopravních značek je zásadní to, aby nebyla na jednom sloupku kombinace větších a menších značek. 112 
Jinak samozřejmě na komunikaci s nižší intenzitou provozu a nižší rychlostí je možné i podle technických 113 
podmínek a vyhlášky umístit zmenšenou dopravní značku i se to děje. My zpravidla potvrzujeme druh 114 
značky, ale ne velikost. Samozřejmě na dálnici musí být vždycky dálniční velikost. Takže potom tu velikost 115 
značek řešíme až ve chvíli, kdy si třeba všimneme, že je tam jedna velká a jedna malá na stejném 116 
sloupku, tak aby se to sjednotilo. 117 

T:  Musí být značka umístěna vždy vpravo? Není v tomto ohledu legislativa příliš rigidní? 118 
R:  Ono se to změnilo před pěti let. V podstatě ani v Rakousku a Německu to neplatí na všechny značky. Ty 119 

zásadní značky musí být vždycky vpravo. Ale teď naše vyhláška umožňuje, že třeba konec obce nebo 120 
jakékoliv zóny může být umístěn vlevo. Prostě informační tabule mohou být vlevo, ale ty zásadní, 121 
příkazové nebo zákazové značky, pokud se to netýká parkování, který vždycky platí pro tu stranu, na 122 
kterou je umístěno parkování a zákaz zastavení, tak mají být vpravo a je to především z toho důvodu, že 123 
pokud jede protijedoucí vozidlo, tak ten řidič by přesto vozidlo tu značku neviděl. Takže tyhle ty zásadní 124 
musí být vždycky vpravo. Pro řidiče třeba není zásadní, jestli mu končí zóna snížené rychlosti, 125 
přinejhorším pojede dál tou sníženou rychlosti. Takže proto ty konce zón, podobně jako tomu je v 126 
Rakousku. To je pravidlem, že obec vždycky končí po levé straně. Tak teďka už ta možnost zónových 127 
značek končit vlevo je. Třeba když máte obytnou zónu, tak je to na jednom sloupku a ten vizuální smog 128 
není takový. Prostě ta veliká plocha je oboustranná. Ale nevyužívá se to všude. Spousta úřadu potom 129 
striktně pořád všechno umisťuje vpravo. 130 

T:  Jaký je podle vás názor na dublování svislého a vodorovného značení? 131 
R:  Zase to souvisí s tou vymahatelností. Je to tak, že máte svislou dopravní značku a není přesně v tom 132 

zákoně vymezený, kam od té značky platí, třeba do prostoru křižovatky, kde už začíná nebo kde ještě je 133 
to v ní. Tak pak se tam doplní vodorovná značka V12c, která přesně vymezuje kde ten řidič nesmí 134 
parkovat. A stejně pak potom napadne sníh a pak je zase potřeba ta svislá značka. Je to prostě 135 
nesmyslný, ale souvisí to s tou vymahatelností a s myšlením lidí u nás, kteří se snaží za každou cenu najít 136 
způsob jak to značení obejít. A v řadě míst je to nejen duplicitní, ale triplicitní. A kolikrát to ještě vychází 137 
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ze zákona, že v křižovatce by řidič neměl vůbec stát před tím přechodem. Prostě pokud bude ta 138 
legislativa taková jaká je, tak je to složitý, hlavně z toho hlediska vymahatelnosti. 139 

T:  Jaký je váš názor na budoucnost dopravních značek? Jsme na vrcholu co se týče jejich počtu? 140 
R:  Já už jsem si před několika lety myslel, že je vrchol a pak přijde požadavek města nebo společnosti na 141 

zákaz zóny segwayů, zákaz zóny pivních kol. To jsou prostě další značky, které by tam nemusely byt, 142 
kdyby nebyl požadavek společnosti na tom těmto prostředkům zabránit. Nebo zóny placeného stání. To 143 
jsou věci, které dřív nebyly a najednou to přinesou, protože jiným způsobem to asi nelze vyznačit. Pokud 144 
nebude třeba v zákoně daný, že centrum města je standardně zóna placeného stání. Pivní kola mohou 145 
být také v zákoně, kdyby je tam někdo dal. 146 

T:  Jaký je váš názor na bezbariérové úpravy? Nedostali jsme se do doby, kdy jsme tak trochu pod diktátem 147 
bezbariérovosti? 148 

R:  Tak možný to je, ale samozřejmě jak se to řešilo dříve vhodné nebylo. Je spousta lidí, kteří jsou imobilní a 149 
je potřeba, aby se na tom vozíčku dostali pokud možno všude nebo s nějakou minimální obchozí 150 
vzdálenosti. Takže sklopené obruby, rampy do podchodů, to nám přijde, že je vhodný. Z hlediska 151 
slepeckých prvků je to dáno vyhláškou č. 398/2009 a není na našem posouzení co je vhodný. Já to taky 152 
sleduji. Přijedu do Vídně a tam jsou u přechodu v podstatě jenom varovné pásy. U nás se dělají ještě 153 
signální pásy. Nejsem schopen posoudit nakolik to tomu nevidomému pomůže. Stejně jako ta vodící linie, 154 
kde je potřeba a kde ne. V každém případě je dobrý alespoň nějakým způsobem jim pomoct a ten 155 
bezbariérový přístup z hlediska imobility je také vhodným nějakým způsobem řešit. Třeba slepci. 156 
Jednoznačně dané vyhláškou jsou varovné a signální pásy. Prostě u nebezpečného místa se dá varovný 157 
pás. To je jasný a to my se snažíme jim ohlídat. Ale to, jestli tam mají vodicí linii nebo jakým způsobem se 158 
dostanou přes náměstí, k tomu se často vyjadřuje unie slabozrakých a je to často neřešitelný. Slepec 159 
zpravidla chodí po místech, která sám zná nebo tam napoprvé jde s nějakým vodičem. Oni mají smysly, 160 
které my si neumíme představit. Tím, že zrak nemají, počítají si kroky, na sluch reagují. Takže jsou 161 
schopní si s tím nějak poradit. A zase je dobrým, že je nějaká skupina lidí, jako je ta unie slabozrakých, 162 
která se o ně stará. A ta otázka míry je prostě subjektivní. To není na nás abychom to vyřešili.  163 

T:  Jak je to s umisťováním zábradlí podél zastávek tramvaje?   164 
R: Většinou u těch významných sběrných komunikací, tam se to zábradlí umisťuje. Přestože norma na 165 

zastávky nařizuje zábradlí podél všech nástupních ostrůvků, tak spousta nových zastávek, jako třeba 166 
sídliště Petřiny, když je dovedená rekonstrukce tramvajové trati, tam na těch koncových zastávkách 167 
nemáte zábradlí. A pak třeba podél Plzeňské to zase je vhodný, aby řidiči nesrazili chodce, který to 168 
přebíhá a abychom také ty chodce navedli až na ten světelně řízený přechod. 169 

10.3.12 Rozhovor č. 12 – redigovaný přepis 

R: Vladimír Musil, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, vedoucí Oddělení správy dopravního značení   

Datum realizace rozhovoru: 28. 6. 2021, délka rozhovoru: 54 minut 

 

T:  Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější kvality veřejných prostranství? 1 
R: Tak takhle to úplně nevím. Vadí mi reklama, taková ta barevná, křiklavá, když jsou tam výrazné 2 

fluorescenční barvy a tak dále. To mě opravdu až znechutí tam jít. Byl bych pro, aby bylo méně sloupů a 3 
takových věcí, to se mi nelíbí. To znamená nějak to spojovat dohromady. Souvisí to s naší činností. Já to 4 
tak vnímám a mě se prostě nelíbí, když tam je tlustý a tenký sloup a jsou od sebe metr. Do nějaké 5 
vzdálenosti by to mělo být volnější. Samozřejmě zeleň, ta se líbí všem. Mělo by se, kde je to možný, ty 6 
ulice, které ji dneska nemají, tak alespoň to vyřešit keři, když už tam nejdou dát stromy. I když 7 
samozřejmě se o to musí někdo starat, nemůžete to nechat jen tak. Nevím, jestli to je problém města, že 8 
by na to úplně nemělo, to si nemyslím.  9 

T:  Jaký je váš názor na počet dopravních značek? 10 
R:  Strašně moc jich tady je. Jenom pro srovnání, já tady dělám přes 20 let a dělal jsem i správce určitého 11 

obvodu, takže mám nějaké srovnání. Troufnu si říct, že jich tady více než 2x přibylo za tu dobu, za 12 
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posledních 15 až 20 let než to ve skutečnosti bylo. Teď ty zóny, co se tady udělaly, že se to řešilo každá 13 
ulice a každý úsek dopravní značkou. Takže to tady přibylo i tam kde značky nebyly, tak se teď osadily 14 
díky naší legislativě a takovému způsobu značení zóny. 15 

T:  Čím to, že tedy přibývají? Čím si to vysvětlujete? 16 
R:  Je to trošku takový alibismus úředníků, protože někde máte signalizaci a oni tam ještě dávají značku 17 

pozor děti, snížená rychlost a ještě nápisy na vozovce. A už je tam toho moc a je to nepřehledný. Ty řidiči 18 
to podle mě už ani nevnímají, ale je splněno. Byl tady nějaký požadavek, že se tady bojíme někde 19 
přecházet. Přitom si tam někdo nezmáčkne ani světlo a chodí na červenou, přestože tam ta signalizace 20 
běží 24 hodin denně. A díky tomu se tam zbytečně osadilo spoustu značek. Možná, že už ta doba trošku 21 
pominula, že se nad tím trošku více přemýšlí, ale ono už je všude máte. Takže teď by se to spíše mělo 22 
začít odstraňovat. Mohlo by být třeba více předností zprava.     23 

T:  Myslíte si, že jsme co se týče přibývání značek na nějakém pomyslném vrcholu? 24 
R:  Myslel jsem si, že jsme se dostali už na vrchol, ale integrace cyklistů, což je takový trend sem dostávat 25 

cyklisty, to několikanásobně zase navršuje. Dělají se pruhy, já tomu říkám omalovánky, ty červené pásy. 26 
To se podle mě přehání a mělo by se to dělat jednodušeji. Někdy méně znamená více. Takže si myslím, že 27 
tady v Praze už máme tolik těch pruhů, a že si na to řidiči natolik zvykli, že si myslím značit ještě 28 
křižovatku pomocí toho barevného je zbytečný. Nejen že je drahý tyhle plochy vyznačovat, ale pak se to i 29 
blbě obnovuje. Nejen to pořízení, ale i  obnova a údržba je nepoměrně drahá. Dokonce to městu do 30 
budoucna vytváří nějaký dluh, protože my zásadně větší rozpočet nemáme. Takže se tohle bude muset 31 
v budoucnu řešit, obnova těchto věcí. Nicméně, zdálo se mi, že už to spěje k nějakému vrcholu, ale zase 32 
doznačujeme spoustu dalších nových věcí díky integraci cyklo do vozovek, takže se dělá spoustu nového 33 
značení. I když možná více vodorovného než svislého, ale přesto je toho hodně. 34 

T:  Máte představu kolik je v Praze svislých vodorovných značek a kolik stojí jejich údržba?  35 
R: Vím, je jich tak někde kolem 350 000 plus mínus. Přesně tak. To si všichni neuvědomují, že osazením 36 

značky ten problém teprve začíná a pro město je to náklad, se kterým by mělo počítat. Celá ta sestava, 37 
značka, sloupek a nějaká patka, stojí tak kolem 2 500 Kč, včetně práce. Můžete tam mít dvě značky, 38 
nějakou podtabulku nebo to může být nějaké dopravní zařízení. Kolik stojí údržba mohu říct z našeho 39 
rozpočtu, ale je to složitější, protože máme více kapitol, ze kterých to opravujeme. Tohle vám neřeknu 40 
úplně, protože tam máme ještě vodorovný značení, jehož obnova je poměrně drahá, nějaké příčné prahy, 41 
dopravně bezpečnostní zařízení a tak dále. Když sečtu všechny ty položky tak máme něco mezi 40 a 50 42 
miliony, ale my děláme také investice, měníme režim na vozovce. Troufnu si říct, že ty investice jsou 43 
možná více než ta údržba, bohužel. Ono je to líbivější dělat něco nového než opravovat to stávající. Takže 44 
to je na značení, svislé i vodorovné, ale jak na údržbu, tak na investice, na realizaci těch stanovení co 45 
nám posílá silniční správní úřad. Ale pakliže se ptáte na údržbu, když tam zahrneme všechno, tak si 46 
myslím, že to není ani polovina co my do toho dáme. Takže je to tak 15 milionů, ale máte v tom jak 47 
nějakou pravidelnou údržbu tak vandalismus a nehody. Tohle jsou čistě značky, semafory jsou pod 48 
oddělením telematiky a tam budou asi vyšší částky. To je samozřejmě všechno dražší zařízení, i když 49 
nevím kolik mají rozpočet.  50 

T:  Pociťujete nějaký trend v umisťování atypických, třeba zmenšených, značek?   51 
R:  Menší značky jsou samozřejmě o něco levnější než ty normální. Historicky se tady v Praze z devadesáti 52 

procent osazovaly ty standardní velikosti. Byly tady pokusy dělat někde i menší, ale je toho hodně málo. 53 
Ale zase jsme občas paradoxně narazili na to, že jak na to nejsou lidé zvyklí, tak se pak začali vymlouvat, 54 
že když jsme dali zákaz vjezdu do jednosměrky a byla tam ta malá, tak si začali lidé stěžovat, že to prostě 55 
nevidí, že tu značku přehlídli. Nevím jestli je to výmluva, ale často jsme na to narazili, že i silniční správní 56 
úřad po nás požadoval tu standardní velikost, přestože to bylo někde na bezvýznamný ulici 3. třídy, na 57 
které by bohatě stačily ty zmenšené značky. Zase pozor, ony zmenšené značky mohou být jen některé. 58 
Tak třeba parkoviště, kterých je spousta, zmenšený být nemůže. To už je nejmenší co existuje. Tam by to 59 
asi pomohlo, kdyby mohly být menší, ale ona se menší udělat nemůže. Nebo jednosměrka, také už 60 
nemůže být menší. Můžete mít menší kulatý značky, jako zákazy zastavení nebo zákazy vjezdu. Tak ty 61 
jdou, ale třeba trojúhelník nebo stopka nemohou být menší. Tohle je předepsaný jak může být veliká, 62 
takže tam se to zmenšit nedá. Ten efekt by nebyl. Měl byste třeba velký trojúhelník a pod tím malou 63 
značku, vypadá to pak esteticky blbě. Snad jenom cyklisti mohou být menší. Takhle je to daný zákonem 64 
nebo vyhláškou, jak mají být ty značky velký. Možná je to úkol pro naše inženýry, že bychom třeba 65 
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požadovali, aby značky obytná zóna nebo pěší zóna mohly být menší. Když se tyhle značky dávají do 66 
Starého Města ve standardní velikosti a my je nemůžeme dát menší, takže to  trošku hyzdí. Speciálně ta 67 
pěší zóna by mohla být menší, že by je bylo přípustné osazovat podle kategorie ulice. Ale u těch parkovišť 68 
si to třeba nedovedu představit, když tam budete mít nějaký text na podtabulce. Tak to zase malé nikdo 69 
nepřečte. Už teď je ten text na hraně když tam máte šest řádků a ani to neodpovídá vyhlášce. To by tak 70 
správně nemělo být, ale samozřejmě není žalobce, není soudce.  71 

T:  Myslel jsem, že velikost značek určuje vyhláška a jejich podobu technické předpisy.  72 
R: No, ale pak máte ještě vzorové listy a tam jsou ty značky přesně vyobrazené, včetně jejich možných 73 

rozměrů. Takže všechno ostatní, co byste dělal mimo ty vzorové listy, děláte vlastně jako takovou 74 
samovůli, která možná nemusí být právně respektovaná. On se vám pak někdo může vymluvit, že to 75 
nepřečetl, že je to malý, a potom na něj nemáte dostatečnou páku. A když se půjde do důsledku, tak ono 76 
je to skutečně malý, protože někdo někde stanovuje jak má ta značka vypadat. Ale samozřejmě jak říkám 77 
když není žalobce není soudce, takže když vám to tam budou všichni respektovat. 78 

T:  Dá se říct, že čím nekultivovanější společnost, tím více předpisů, které se tím méně dodržují?            79 
R: To jste uhodil hřebíček na hlavičku, protože to tak skutečně je a díky tomu se tady přehrabujeme ve 80 

zbytečnostech a pak se na nich bazíruje. Policie třeba nechce někde konat, dávat pokuty nebo něco, když 81 
tam platí nějaká zákonná úprava zákazu zastavení a my tam mámě nějakou ušmudlanou čáru, která tam 82 
ale vůbec být nemusí, protože ten zákaz zastavení už tam platí ze zákonné úpravy a oni tam nechtějí 83 
dávat pokutu, protože tam máme špinavou čáru. Takže ten problém hodí na nás. I z toho by platilo, že by 84 
toho značení mělo být méně, abychom se sami navzájem nechytali. Ten problém není o tom jaká je tam 85 
čára. Problém je o tom, že tam někdo stojí a nemá stát. Oni na to mají nějaké možnosti, ale radši se tam 86 
udělá ta čára navíc a když je pak špatně vyznačená a každý si tam hledá něco, aby nemusel rozhodnout, 87 
aby tam nedal pokut, neodtáhl… My jako TSK chceme také mít co nejméně toho značení. Jednak kvůli 88 
správě a ceně kolik to stojí, ale i z tohohle důvodu, že když je potom někde nějaký problém, tak se hledá i 89 
v kvalitě vodorovného a svislého značení. Jestli nebylo třeba posprejovaný, což vy neovlivníte. Přes zimu 90 
to ani nemůžete obnovit, takže je tam nějaký neutěšený stav než se to dá napravit. Tak se to tam několik 91 
měsíců třeba ani neřeší. 92 

T:  Stává se často, že je někomu pokuta odpuštěna z důvodu špatného stavu dopravního značení?   93 
R: Tak já samozřejmě nevím jak ta kauza dopadne dále. To už se my tady nedozvíme, ale máme spoustu 94 

podmětů od policie na nějaké věci, což je dobře, když máte někde nějakou značku špatně. Ale někde to 95 
závisí na té značce, takže je to oprávněná připomínka vůči TSK, že tam máme nějakou značku v 96 
nepořádku, ale určitě se setkáváme s případy, kde to značení ani být nemuselo už právě ze zákonné 97 
úpravy, ale přesto to musíme řešit. V tu chvíli se to točí na nekvalitě značení než nějaké logice věcí. 98 

T:  Považujete stávající legislativu ohledně dopravního značení za dostatečnou nebo je co zlepšit?  99 
R: Myslím, že by v legislativě dala upravit velikost značek, určitě by se daly vytipovat nějaké značky. Někdy 100 

mám takový pocit, že na tom ministerstvu, které tyhle vyhlášky tvoří, že se neptají správců jednotlivých 101 
měst a Praha je speciálně velký správce, který má úzký uličky, malý věci, a to mi někdy připadá, že to 102 
úplně nepasuje, že je to takový spíš tam jako někde na dálnici. Když to osadíte, tak tam široko daleko 103 
nikdo není, tak to nikomu nevadí. Značka má být viditelná, svítící. Ano, s tím vším se dá souhlasit. Ale 104 
zase je to možná o tom problémy opravdu vytipovat, poslat to tam a dát k nějaké úvaze. Ono je to 105 
náročný, máte toho i takhle dost, řešit tyhle věci, ale navrhnout nějakou změnu může kdokoliv. Že jí 106 
nevezmou nebo vás odmítnou, navrhnout může i fyzická a právnická osoba. Já to můžu zkusit třeba přes 107 
naše dopravní inženýry. To bude mít třeba větší váhu. Pár značek by se nám hodilo mít možnost osazovat 108 
menší a v menší míře, například obytnou a pěší zónu nebo něco takového. Nebo když teď máte IP20, což 109 
je vyhrazený jízdní pruh, ale z toho jeden je cyklistický. Oni by taky neměly být menší, stejně jako ta 110 
klasická tabule řazení před křižovatkou, která by neměla být menší než je 100 na 150. To je značka jako 111 
hrom. Ale máme někde menší, někde se dokonce ani ta velká dát nedá, byl tam prostě chodník, který má 112 
metr na šířku. Kdyby to dal někdo nějakému chytrému právníkovi, který se v tom začne točit, a stala se 113 
tam třeba nějaká nehoda kvůli tomu, že tam někdo jel v pruhu, který má jet vpravo, tak on jel rovně a 114 
nějak se tam díky tomu v té křižovatce srazili, tak nakonec by se mohlo stát, že řeknou ano, tam byla 115 
takhle značka, která je malá, on ji přehlídl a prostě jel. Ještě tam máte většinou vodorovný značení, takže 116 
neříkám, že by to ten člověk vyhrál, ale může tam být to značení špatný. 117 
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T:  Vidíte tedy v technický předpisech něco co vám dělá problémy?           118 
R:  Jestli vás zajímají technické věci, tak je to třeba u montovaných příčných prahů, co se šroubují. Tam se 119 

vůbec neřeší četnost kolik tam jezdí aut, nějaký cyklus přejetí. Nebo se tam neřeší třída té komunikace a 120 
kategorie aut, která tam jezdí, nákladní vozy, autobusy. Závěr je, že nám ty žlutočerný prahy ničí vozovky 121 
a sami odcházejí a vy se dostáváte do cyklu jejich drahé obnovy. Nebo máte takové ty najížděcí polštáře, 122 
ty se utrnou a jeden stojí 30 tisíc. A zase ty úřady, trochu alibisticky, aby se zbavily nějakého problému, 123 
tak to dávají i na komunikace, kam to podle mě nepatří, protože když tam v nějakém častém intervalu 124 
jezdí autobus, tak nám ho zničí. Pak je už nezajímá, že ho tam každý rok dáváte a posunujete. Musíte 125 
tam nechat oblastní správu vyasfaltovat povrch, protože ono to tam udělá díry, pak tam nateče voda. 126 
Vodorovný značení vydrží déle, protože se po něm jenom jezdí. Taky se sjíždí, ale  rovnoměrněji a vydrží 127 
déle. Ale ty prahy, to je taková dynamická záležitost, když pominu hluk. Teďka se s tím také trošku šetří a 128 
ta místa se vyřešila. Ale zase, tenhle prvek se zde začal na komunikacích objevovat někdy před 20 lety a 129 
chápali jsme to v té době jako že to bude jen provizorium s tím, že se tam udělají nějaké stavební, 130 
vyvýšené přechody, zvednutá křižovatka a tak dál. Ale velice pomalu se tak děje. Nebo některý už se 131 
zrušily, ale pořád těch prahů v Praze máme přes tisíc. 132 

T:  Jaký máte názor na taková ta provizorní řešení, řekněme třeba balisety?             133 
R:  Strašný. Je to hrozný. Třeba takové to červenobílé lego, jak se z něho teďka dělají ostrůvky. To vám řeknu 134 

na rovinu, že se tím obchází stavební úprava, protože udělat stavební povolení na nějakou křižovatku 135 
trvá určitý proces a nechce se čekat. Takže to udělají na stanovení, tímto způsobem, a všichni to vědí. Ale 136 
zase, je přislíbeno, že to bude jen provizorní řešení, ale my tady ty lega někde máme 15 let, prostě to 137 
nikdo nedodělal. Není to možná jenom o značkách. Těch přibylo hodně, ale tohohle dopravně-138 
bezpečnostního přibylo ještě víc. Zase abychom jenom nehanili, tak ono to někde pomohlo, někdy ty 139 
křižovatky byly nepřehledný a stavebně si nedělejme žádný iluze. Přestavět celou Prahu najednou, to je 140 
běh na dlouhou trať. Takže díky tomuhle se něco udělalo rychleji, ale mělo by se to prostě dodělávat, 141 
nemělo by to v těch provizoriích zůstat. Ty prahy nám ve velkém zůstávají jako provizorium. Zvyšují se 142 
nám finance na údržbu těchto zařízení i na úklid toho prostoru. Určitě by se našlo ještě něco jiného. To je 143 
jenom co vím teď, ostatní mě nenapadá. Jo třeba, když se stane nějaká nehoda, tak je problém tahle 144 
zúžená místa nějakým způsobem projet, objet jak je to zúžený. Nám se tam blbě obnovuje vodorovný 145 
značení, protože to nemůžete třeba někde zavírat. Takže my to můžeme dělat jenom o prázdninách 146 
v noci. Když musíte nějakou průběžnou ulici zavřít, tak auta ještě kolem poslat můžete, ale když tam jezdí 147 
i noční autobus a má půlhodinový interval, tak se musíte do té půl hodiny trefit a musí být dobrý počasí. 148 
Přes den je nemožný zavřít nějakou průběžnou, to vám ani nedovolí. Na všeobecný vůbec, a jako žádost 149 
na uzávěru kvůli přechodu, to vám nikdo nedá. Takže my se tam nutíme v určité časy, to také dřív 150 
nebývalo. 151 

T:  Chápu to správně tak, že je problém provést běžnou údržbu v nějaký rozumný čas?  152 
R:  Ano, ale pro dopravní podnik bylo třeba jednodušší a levnější udržovat tramvajová tělesa, když jsou 153 

otevřená. Ale zase, nemělo by to být všude a třeba ty křižovatky by měli mít možnost objetí. Když se tam 154 
stane, a stává se často, že někdo nedobrzdí na červenou, zastaví, ten druhý to do něj napálí a když tam 155 
stojí, nedá se to objet, těleso je otevřený, tak je konec. Tak se to zacpe a vznikají z toho zbytečně 156 
problémy. Záchranka má problémy, hasiči a tak dále. Takže ono by se na ten prostor mělo dívat 157 
všeobecně, ale zase úplně to zužovat, stahovat taky nejde. Tráva by měla být jenom v nějakém 158 
meziúseku, ale potom třeba už jenom kvůli údržbě přechodů v křižovatce bychom potřebovali ta auta 159 
alespoň na chvilku poslat po tom tělese, alespoň 10 metrů, aby se nám pak vrátily za tou křižovatkou 160 
zpátky. To jsou takové věci na které třeba ani ti projektanti nemyslí když to projektují, že každý správce 161 
požaduje nějaký prostor nebo něco potřebuje, aby mohl pohodlně opravovat. Potom by třeba bylo to 162 
značené lépe viditelné, když by jsme neměli problém to značit a tak dále. Takhle je to trošku složitější.         163 

T:  Jaký je vás názor na světelně řízené křižovatky? Nevyužíváme je přespříliš?   164 
R:  Nevím jestli máme moc semaforů, ale rozhodně si myslím, že by semafory měly jít časově jen tak, jak je to 165 

potřeba. To znamená v noci by měli blikat. Tady v Praze je to minimálně, dost jdou i v noci. Všude v jiných 166 
městech v České republice, kde to vypínají, tak tam je v noci podle mě klid, auta nikde nestojí pod 167 
barákem. Ono vám to většinou nevyjde na tu rychlost, takže musíte jet pomalu nebo se tam zrovna 168 
smolně sjedou dvě auta a hodinu nikdo nejede, musí zastavit a někde čekat.  Ale zase jsou někde 169 
křižovatky, které vyžadují opravdu ten 24 hodinový provoz.  Oni se nyní i nějaké ruší, třeba teď se budou 170 
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rušit na Slezské dvě opravdu zbytečné křižovatky.  Poslední dobou jsou tyhle opačný trendy, že se dá pryč 171 
ta signalizace, udělá se hlavní, vedlejší nebo dokonce se to dá na pravačku, úplně to tam zklidní a hotovo. 172 
Ten trend vývoje už se zastavil, že jich dramaticky neroste a nanejvýš třeba když vznikne nějaká úplně 173 
nová ulice, tak tam je třeba udělají, ale že by se někde vpasovaly, to už moc není. Ale zase je pravda, že 174 
bývala místa, kde to bez signalizace šlo hodně špatně. Takže to musíte brát vzhledem k provozu, který ale 175 
poslední dobou také neroste. Prostě se sem tolik dopravy víc už nevejde, tak už není potřeba víc těch 176 
křižovatek. 177 

T:  Jak je to v posledních letech s poklesem dopravy v centru měst? 178 
R:  Spíše bych řekl stagnuje, ale to byste se musel zeptat odborníků z ústavu dopravního inženýrství, co se 179 

s námi spojil. Ty dělají různé modelace. Když se dívám do ročenek, tak v centru provoz mírně klesá, 180 
protože se sem ta auta už prostě nedostanou. Navíc se tady nedá zaparkovat díky těm zónám. Takže ten 181 
trend asi bude trošku klesající, ale pořád tady jezdí dost aut. Asi by se to dalo ještě ovlivnit. 182 

T:  Dá se tedy říct, že s klesajícím  počtem aut bude klesat i počet dopravního značení?   183 
R: Určitě. A význam světelných křižovatek. Někde se může stát, že tam změní režim, z nějakého důvodu tam 184 

nepustí auta, a potom tam ta křižovatka přestává dávat smysl. Máme ale i opačný trend a to je zase 185 
z povahy Čechů, měli jsme historicky značky na konzole na baráku, oni tam dělali fasádu a sdělili nám, že 186 
si to tam nepřejí. Tak jsme to museli dát normálně na sloupek, kde třeba bylo metr místa. I když to dáte 187 
těsně k tomu baráku, tak to musíte dát 20 cm od toho, značku nějak vyosit, a už tam není prostor a 188 
vypadá to blbě. Stalo se nám to už hodněkrát. My se spíše snažíme na to co nejméně sahat a nebo když, 189 
tak to udělat tak, aby vás tam nikdo neviděl a dokud to drží, tak to tam prostě máme. Kdyby jsme s nimi 190 
jednali na tohle téma, tak asi bychom mohli něco vyjednat, ale zase oni třeba chtějí nějakou finanční 191 
náhradu a ta finanční náhrada je pro nás problém. To nevím, jestli můžeme my jako správce, to jsem 192 
nikdy nedělal, ale jednou jsme dělali, že někde v Dubči opravdu nešla ta značka dát někam jinam než 193 
doslova za plot. Ta stará paní s tím souhlasila, tak jí dali myslím asi 5 000 Kč jako jednorázovou náhradu, 194 
že tam tu značku strpí. Zaplatil to ale silniční správní úřad, protože tam opravdu jinam dát nešla. 195 

T:  Jaká je váš názor na dopravně-bezpečnostní zábradlí? Probíhají jejich revize a odstraňování?  196 
R:  Řekl bych že jo, ale až poslední dobou, posledních 5 let to takhle běží. Už nad tím někdo přemýšlí, jakože 197 

to zábradlí dá pryč. Navíc on je takový trend ten prostor hodně otvírat. Poslední dobou vznikají třeba 198 
přechody tam, kde se dříve nesmělo, kde jste musel do metra. Třeba Karlovo náměstí nebo náměstí Jiřího 199 
z Poděbrad. Tam jsem teď také viděl projekt, že tam budou normálně úrovňový přechody. Proti tomuhle  200 
nic nemám. Je to  městotvorný, když někomu nezakazujete nějaký průchod někudy.  201 

T:  Děláte nějakou pravidelnou revizi zábradlí co se týče jejich smysluplnosti? 202 
R:  Zábradlí mají na starost naše oblastní správy. My jsme ho dříve jenom osazovali a předávali jsme jim ho 203 

do správy. Teď si to ty oblastní správy nějak osazují a ruší. Nevím, jestli na to chodí stanovení silničního 204 
správního úřadu, ale předpokládám, že jo. Ono to může být spojeno s nějakým dopravním režimem, 205 
třeba že se tam dělá parkoviště. Neřekl bych, že se někdo vysloveně zaměřil na tuhle problematiku, ale 206 
tím jak se tady řešilo parkování v zóně, tak najednou se objevilo, že tam jsou fakt blbosti, že tam někdo 207 
vystupuje a teď nemůže ani opustit auto. Musí tam jít někde po ulici. Vždyť je to nesmysl proč tam je to 208 
zábradlí. Tak se dalo pryč. Takže ze začátku si to projektanti třeba neuvědomovali, ale teď už vám  to 209 
parkování dají do projektu, takže vy tam osadíte nějaké značky a zároveň odstraníte to zábradlí. Ale že by 210 
to tady vysloveně vznikalo, nějaká iniciativa, to nevím. Tohle spíše vzniká na těch silničních správních 211 
úřadech. Tam sbírají požadavky, lidi si tam na něco stěžují, tak oni to řeší. Buď vznikne nějaký problém a 212 
pak to dostanou za úkol naši inženýři, nějak to zkreslit, zpracovat a udělat. Nějaký nápad je taky určitě 213 
napadne, ale zase se na to dívejte z pohledu správce. Proč by jsme to měli navrhovat my? My tam něco 214 
máme, jsme rádi, máme dost starostí.  215 

T:  Můžete tedy sesbírat nějaké podměty a dát je na silniční správní úřad? 216 
R:  Taky, samozřejmě. Lidé někdy nevědí, tak to dávají přes nás, ale nám to přidělává práci, protože tohle 217 

není primárně naše práce, posuzovat věcně stav vozovky. My třeba ho máme tam rezavý, sakra to je 218 
průšvih. Máme tam popadanou značku, musíme to vyřešit. Samozřejmě, když je to nějaký křiklavý a je 219 
tady to značení 15 let, tak vás to prostě trkne. Řeknete taková hovadina, já na to radši ten úřad 220 
upozorním ať se to tam odstraní než si na to bude někdo stěžovat a bude problém. Takže komunikaci 221 
s úřady samozřejmě máme, ale že bychom se tady na to primárně zaměřovali a neměli co dělat, to 222 
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rozhodně ne. Je to věc někoho jiného. Samozřejmě, záleží to na každém člověku, kolik si s tím dá času a 223 
jak to chce řešit a jestli ten problém vůbec vnímá. Tak jako pro vás je to problém. Pro toho, kdo se o ta 224 
zábradlí stará a má většinou ještě i další věci, tak on jich tam má X a takhle se na třeba nedívá. Když vidí, 225 
že je třeba hnusný, tak ho vymění, hotovo, mám splněno, mám to tu pěkný a jdu dál. Ani ho nenapadne, 226 
že by tam třeba být nemuselo. Ten člověk musí mít nějaké myšlení, musí se do toho trošku vpravit a 227 
vnímat. Názory mohou být různé. Vy řeknete -  je to zbytečný a někdo tam vodí dítě do školy a řekne jen 228 
ať to tam je, ať nechodí tudy a chodí podchodem. A máte zase více názorů. 229 

T:  A co třeba zábradlí v místech mezi parkovacím pruhem ve vozovce a chodníkem? 230 
R:  Třeba tam parkujete, ale nechcete, aby tam ti lidé přecházeli. Na přecházení to není a na parkování jo. 231 

Třeba tady Vinohradská na náměstí Jiřího z Poděbrad. Teď na druhý straně je vstup do metra, takže on 232 
když tady půjde, tak to tam někde obíhá kolem  vstupu nebo půjde od té křižovatky 40 metrů a tam už 233 
zase dalších 40 metrů máte přechod. Vypadá to tam blbě, je to nehezký. Druhá věc je jestli musí být tyhle 234 
červenobílý, takový křiklavý, výrazný. Teď se tady na Karlově náměstí udělali zelený. Což zase my jsme 235 
takový, je to dopravně-bezpečnostní, mělo by to být vidět, má to svá pravidla jak má být zábradlí 236 
natřený, ale z estetického hlediska je matnější zelený, takový nekřiklavý. 237 

T:  Nevíte kdo tu červenobílou kombinaci vymyslel? Přijde mi, že je to taková vyloženě pražská specialita. 238 
R:  Obecně jsou tyhle barvy považované za výraznější, tak aby to někdo nepřehlédl. Ale je to tak. Když vidíte 239 

starší filmy, tak tam mají zábradlí třeba jenom červený, že nejsou červenobílý, takhle výrazný. Mělo to 240 
nějaký smysl s bezpečností. Překážky, tunely a okraje, se třeba značí žlutočerně, ale to není podle mě tak 241 
výrazný. Tady je to prostě taková norma. Když to zábradlí stavíte tak nejdete proti nějakému zvyku.  My  242 
teď už neděláme zábradlí, ale když jsme je dělali, tak nad tím nikdo nepřemýšlel. Dělali se prostě 243 
červenobílý a nazdar. Automaticky to prostě takhle bylo. Ale teďka ten tlak na to je, když už se někde 244 
dělá, tak aby bylo v nějakém odstínu šedé nebo zelené. Ale zase to není tolik vidět. 245 

T:  Jaký je váš názor na bezbariérové úpravy? Nedostali jsme se do doby, kdy jsme pod jejich  diktátem? 246 
R:  Je to tak. Obecně už jsem se setkal s nějakou hádkou na stavbě, že je tam moc velký sklon, že tam mají 247 

být nějaké stupně a měřili to pomalu úhloměrem. Nevyhovovalo to o pět stupňů, přitom před tím tam byl 248 
rantl a vůbec tam nic nebylo. Nebo třeba že máte snížený obrubník jenom v části přechodu a ne v celé 249 
jeho délce, přechod je čtyřmetrový a snížený obrubník má dva. Ale obecně to přece stačí. Tak jako vozíček 250 
má nějakou šířku a že by tam byly zrovna dva nebo čtyři vozíčkáři a museli se tam někde míjet, i tak vám 251 
stačí dva metry. Takže nevím proč máme, že přechod musí být snížený v celý šířce. Asi by bylo mnohem 252 
ekonomičtější, kdyby udělali jenom část toho přechodu sníženou, a tam by mohli chodit nebo jezdit 253 
handicapování a zbytek by mohl být normální. Ale máme to v celý šířce a tak dále. Myslím si, že ani ti 254 
handicapovaní lidé o tohle úplně extra nestojí, že to je spíše opravdu pár jedinců, kteří prostě chtějí 255 
vybojovat co nejvíce. My třeba řešíme přechody, které mají ten vodicí proužek, že je dělený na půl. Nejen 256 
že je to výrazně dražší. V podstatě bych řekl, že někdy to je tak, že přechod je půlka ceny jak přechod celý 257 
a druhá půlka jsou tady ty proužky, které se vrství a je to poměrně složitější. Taky to má nějaké normy, že 258 
se to dělá až když je přechod delší osmi metrů nebo když tam jdete do oblouku, tak může být i kratší a 259 
dělá se to tam. A ono zase, je to dražší a je to poměrně výrazný hluk. Žil jsem v domnění, že to není 260 
povinná úprava, že se to tam dělá jen někde. Teďka se to dělá všude, a hygienicky na ten hluk se kašle. 261 

T:  Takže je možné, že se to zas brzy bude z důvodu zvýšeného hluku odstraňovat?   262 
R:  Možné je tady všechno, že jo. Přechody jsme tenkrát rušili kvůli tramvajovému tělesu v roce 2009 hodně a 263 

teď už se to tam více méně všude zase vrátilo zpátky. Možná se trošku přemýšlelo jestli všude. To bylo jak 264 
se objevily nápisy POZOR TRAM, protože se tady někdo lekl, stala se nehoda, stávají se každý rok, pár 265 
nehod s účastí chodce a tramvaje. A prostě už ani nevím pořádně proč to najednou vzniklo, že se u toho 266 
tělesa požadují tyhle nápisy a potom dokonce přišlo najednou hned odstraňování, ale nebylo vůbec 267 
řešeno jak se mají značit. My jsme někde měli přechody, který máte jenom dvě čáry mimo těleso. Pak 268 
jsme měli pět čar na tělese a pak zase dvě čáry. Vzniklo to, když chodci dostali přednost před vozidly, ale 269 
tramvaj je z toho vyjmutá. Takže tramvaj má přednost před chodcem a to i na těch přechodech. Takže 270 
najednou vznikl problém, jestli to tam značit nebo neznačit. Legislativa to ještě tenkrát neměla vyřešený. 271 
My něco udělali, něco nedořešili, takže se to rychle brousilo, ale pak ten přechod v podstatě nebyl 272 
značený. Když tam jezdí auta po kolejích, tak oni ani nevěděli, že tam je. 273 

T:  Je to tedy problém legislativy? 274 
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R:  Myslím si, že je to i legislativa. Třeba nevím, proč nemáme ty časy na panáčcích na přechodu. Je to takové 275 
uklidňující, když ten člověk ví za jak dlouho bude zelená. Tak tam kvůli tomu třeba ani nepřebíhá, protože 276 
ví, že mu to za patnáct vteřin stejně svítí. 277 

T:  Není takový přechod na náměstí I. P. Pavlova? 278 
R:  No ale to jsou nějaké testovací. Co já vím, tak ji je tady pár. Bylo to tady v Dlouhé, kde to zrušili ani nevím 279 

proč se jim to nelíbilo. Tady to bylo ještě u Čechova mostu, tam to taky podle mě už není. A teďka ještě 280 
tam podle mě není ani stejný čas té žluté. Někde padne žlutá a hned vám skočí červená. Kdyby to alespoň 281 
bylo, že ještě víte, že alespoň pět vteřin tam bude, tak to odhadnete. Já bych po tomhle volal a 282 
jednoznačně to schvaloval, protože to je přínos. Třeba když máte šipku, tak šipka zhasne a jedete v tu 283 
chvíli vlastně na červenou. Tam není vůbec žádná výstraha. Tady se pořád odvolává na to, že se to 284 
testuje, ale tohle to já nevím. Co jsem zaslechl, nevím jestli je chuť to tady řešit. Radši se pořád vymýšlí, 285 
pořád se to testuje už deset let. Navíc už je to vyzkoušený tady, ve státech kolem nás široko daleko i 286 
někde jinde, tak co tady vymýšlíme? Už to dávno mělo být a je to přínos pro chodce i pro řidiče. 287 

T:  Jaký máte názor na betonové city bloky?  288 
R:  Nelíbilo se mi to už od začátku. To jsou ty balisety lepší, když už to musím říct, dají se lépe čistit. Ne že 289 

s tím uděláte dopravní režim v celé křižovatce a dáte tam 150 baliset. Nejen, že už je to nepřehledný i pro 290 
řidiče, ani nevíte pořádně kam máte jet, ale už je to takový jak někdo říkal Cirkus baliseta. Je pravda, že 291 
to tak někdy vypadá. Ale zase jinak proti nim nic nemáme. Je to relativně levná záležitost a jako základní 292 
režim, základní vymezení prostoru, to udělá. Teď se s tím tady roztrhl docela pytel, ale zase, každé 293 
zařízení má nějakou svoji určitou dobu kdy se to líbí, pak se to zase trošku znelíbí. A tady v Praze je ještě 294 
problém, že oni by to docela rádi nějak sjednotili, udělali tady nějaký jednotný systém. Ale každá městská 295 
část má na to trošku jiný názor a je to docela těžký sladit. To, co tady vybrala třeba Praha 7, tady ty 296 
sloupky, tak ten stojí jeden 6 000 Kč, kdežto ta baliseta stojí 1 800 Kč. Takže když si vezmete tohle, tak 297 
nevím jestli se taková věc v Praze chytne. 298 

 


