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SDÍLENÝ PROSTOR
CO TO JE „SDÍLENÝ PROSTOR“?

⎯ úspěšný dopravně-urbanistický přístup                     
k navrhování místních komunikací ve vybraných 
lokalitách osvědčený v řadě evropských zemí

⎯ je založený na integrovaném využívání prostoru 
ulice či jiného veřejného prostranství všemi druhy 
uživatelů
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k navrhování místních komunikací ve vybraných 
lokalitách osvědčený v řadě evropských zemí

⎯ je založený na integrovaném využívání prostoru 
ulice či jiného veřejného prostranství všemi druhy 
uživatelů

⎯ nástroj zklidnění dopravy a zároveň zkvalitnění 
veřejných prostranství

⎯ podpory pěší a cyklistické dopravy → plány 
udržitelné mobility / dopravní politiky města a obcí 
ale bez nutnosti vyloučení automobilové dopravy            
z lokality



„Ve středu pozornosti je člověk, 
nikoliv vozidlo.“



⎯ Ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk 
(ne vozidlo).

⎯ Jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a 
přednost zprava (nic víc).

⎯ Vytvoření „šířky vidění“ a oční kontakt mezi 
uživateli.

⎯ Snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli.

⎯ Všichni uživatelé mají stejná práva (rovnost).

⎯ Doprava v ulici je prostředek, nikoliv cíl.

⎯ Zjevná nejistota pomáhá podporovat skutečnou 
bezpečnost („produktivní chaos“).

⎯ Auto není problém, je součástí řešení.



⎯ Ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk 
(ne vozidlo).

⎯ Jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a 
přednost zprava (nic víc).

⎯ Vytvoření „šířky vidění“ a oční kontakt mezi 
uživateli.

⎯ Snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli.

⎯ Všichni uživatelé mají stejná práva (rovnost).

⎯ Doprava v ulici je prostředek, nikoliv cíl.

⎯ Zjevná nejistota pomáhá podporovat skutečnou 
bezpečnost („produktivní chaos“).

⎯ Auto není problém, je součástí řešení.

PRINCIPY SDÍLENÉHO PROSTORU

SDÍLENÝ PROSTOR PŘINÁŠÍ VYŠŠÍ 
BEZPEČNOST UŽIVATELŮ PROSTORU.

„



Typické lokality řešené formou 
sdíleného prostoru? 



významné 
městské 
třídy a 
obchodní 
ulice

Londýn,
Spojené 
království



významná 
veřejná 
prostranství

Bregenz,
Rakousko



přestupní 
body veřejné 
dopravy a 
přednádražní 
prostory

Aarau,
Švýcarsko



zklidněné 
ulice                  
v blokové 
zástavbě

Kodaň,
Dánsko



Hallein,
Rakousko

malá náměstí 
a úzké ulice 
v centru 
města či 
obce
„stísněný prostor“



Bregenz,
Rakousko

lokální ulice 
se školním 
kampusem, 
malým 
obchodním 
centrem        
či jinými 
významnými 
cíli



Graz,
Rakousko

prostor 
křižovatky          
s charakterem 
náměstí



LOKÁLNÍ ULICE SE ŠKOLNÍM KAMPUSEM, 
S MALÝM OBCHODNÍM CENTREM ČI 

JINÝMI VÝZNAMNÝMI CÍLY 

„NAMÍSTO KŘIŽOVATKY“ZKLIDNĚNÉ ULICE                                                    
V BLOKOVÉ ZÁSTAVBĚ

NÁMĚSTÍ ČI ÚZKÉ ULICE V CENTRU 
(MALÉHO) MĚSTA / OBCE

PLOCHY PŘESTUPNÍCH BODŮ VEŘEJNÉ 
DOPRAVY A PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTORY

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VÝZNAMNÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY                               
A OBCHODNÍ ULICE

typická uplatnění 
sdíleného prostoru



Sdílený prostor je osvědčený stovkami realizací v Evropě (i ve světě).



A co v Česku?



V Česku nejsou pro navrhování a realizaci 
sdílených prostorů vytvořeny podmínky             
ze strany právních a technických norem…



STUDIE „SDÍLENÝ PROSTOR“ 
PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU (zadavatel MHMP ODO)

Hlavní cíl: 
návrh optimálního 
způsobu 
implementace 
možnosti zřizovat 
sdílené prostory do 
české legislativy

→ naplnění opatření 136 P+ (Plánu mobility)

REŠERŠE

zahraniční 
legislativy, 

technických 
norem         a 

odborné 
literatury

KONCEPČNÍ 
NÁVRH

návrh 
implementace 

sdíleného prostu 
do českého 

prostředí

PROJEDNÁNÍ
s vybranými 

odbory MHMP a 
institucemi dle 

pokynů 
zadavatele

projednání s:
MHMP PKD, MHMP OPP, 
„cyklokomise“, „bezbariérová 
komise“, IPR Praha, ROPID, TSK

MD ČR, MMR ČR, Policie ČR



PODROBNÁ REŠERŠE
V CELKEM 9 VYBRANÝCH OKOLNÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

⎯ právní úprava

⎯ technické normy, technické podmínky, „design 
manuály“

⎯ odborná literatura

⎯ příklady dobré praxe



Vyspělé evropské země mají 
vytvořeny systémové 
podmínky pro realizace ulic 
a veřejných prostranství 
formou sdíleného prostoru.

legislativa + technické normy

⎯ dopravní režim na principu 
obytné zóny

⎯ pravidla pro projektování 
specifická pro sdílený 
prostor



PŘÍSTUPY ZAKOTVENÍ SDÍLENÉHO 
PROSTORU V LEGISLATIVĚ

přístupy zakotvení 
sdíleného prostoru do 

legislativy

vytvoření
nového specifického 
dopravního režimu

(vedle obytné zóny)

zrušení dopravního režimu 
obytné zóny a vytvoření 
nového sjednocujícího 

dopravního režimu

⎯ chodci a cyklisté mohou využívat celou šířku 
prostoru

⎯ chodci mají při svém pohybu přednost před 
všemi vozidly, jejich provoz však nesmí záměrně 
blokovat

⎯ řidiči vozidel nesmí chodce ani cyklisty ohrozit 
ani omezit v pohybu

⎯ nejvyšší dovolená rychlost vozidel je obvykle              
20 km/h

⎯ provoz spojů veřejné dopravy je obecně povolen
⎯ parkování vozidel je možné pouze na příslušně 

vyznačených místech
⎯ při vyjíždění ze sdíleného prostoru na jinou 

pozemní komunikaci musí dát řidič přednost           
v jízdě

TYPICKÁ DEFINICE DOPRAVNÍHO 
REŽIMU



příklad: Rakousko

Begegnungszone zavedena do legislativy 
(Straßenverkehrsordnung) v roce 2013 jako 
samostatný specifický dopravní režim.

Na zavedení do legislativy následně reagovaly normy           
a technické předpisy:

⎯ RVS 03.04.12 Planung und Entwurf von 
Innerortsstraßen

⎯ RVS 03.02.13 Radverkehr

svislá dopravní značka 
9e Begegnungszone
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Na zavedení do legislativy následně reagovaly normy           
a technické předpisy:

⎯ RVS 03.04.12 Planung und Entwurf von 
Innerortsstraßen

⎯ RVS 03.02.13 Radverkehr

⎯ FSV Arbeitspapier Nr. 27                              
Einsatzkriterien für Begegnungszonen

svislá dopravní značka 
9e Begegnungszone



Přes 80 realizací Begegnungszone od roku 2013 …



Připravili jsme 
koncepční návrh vytvoření systémových 

podmínek pro realizace sdíleného 
prostoru v Česku !



KONCEPČNÍ NÁVRH               
IMPLEMENTACE SDÍLENÉHO PROSTORU                 
DO ČESKÝCH PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH NOREM

⎯ kontext a srovnání s ostatními „typy místních 
komunikací“

⎯ souhrn rešerše

⎯ „česká“ definice sdíleného prostoru                      
a související terminologie

⎯ návrh implementace do české legislativy

⎯ typové lokality vhodné k realizaci formou 
sdíleného prostoru

⎯ základní návrh zásad projektování sdíleného 
prostoru („draft technických podmínek“)

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.



„Sdílený prostor je ulice či veřejné prostranství, 
jehož celá plocha může být rovnocenně využita           
pro pobytovou, obchodní, společenskou i dopravní 
funkci a ve kterém je rychlost provozu vozidel 
přirozeně regulována vzájemnou interakcí                    
a vzájemnou ohleduplností mezi jednotlivými 
uživateli i stavebním uspořádáním prostoru.“

⎯ návrh české definice sdíleného prostoru



NAVRHOVANÝ DOPRAVNÍ REŽIM
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prostoru
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omezit v pohybu

⎯ nejvyšší dovolená rychlost vozidel je 20 km/h
⎯ provoz spojů veřejné dopravy je obecně povolen
⎯ parkování vozidel je možné pouze na příslušně 
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ZÁKLADNÍ DOPRAVNĚ-
INŽENÝRSKÉ PARAMETRY

⎯ jedna výšková úroveň

⎯ vzájemná viditelnost uživatelů prostoru

⎯ zklidnění dopravy prostřednictvím 
uspořádání prostoru, umístění prvků 
zeleně a mobiliáře

⎯ kvalita provedení povrchů

⎯ efekt brány na vjezdu / výjezdu



NÁVRH ÚPRAVY LEGISLATIVY              
A TECHNICKÝCH NOREM 

⎯ návrh implementace sdíleného prostoru 
do Zákona č. 361/2000 Sb. a Vyhlášky č. 
294/2015 Sb.

⎯ návrh implementace sdíleného prostoru 
do Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

⎯ implementace sdíleného prostoru do 
ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací



„RAKOUSKÝ MODEL“ „ŠVÝCARSKÝ MODEL“

→ zavedení nového specifického dopravního 
režimu pro sdílený prostor

→ nově formulovaný dopravního režimu slučující 
sdílený prostor a současnou úpravu „obytné zóny“
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TERMINOLOGIE

SDÍLENÝ PROSTOR                                   
SDÍLENÁ ZÓNA                                 

ZÓNA SETKÁVÁNÍ           
ZÓNA SDÍLENÉHO PROSTORU

SHARED SPACE                                                              
ZONE DE RENCONTRE                          

BEGEGNUNGSZONE



NÁVRH ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ 
SDÍLENÝCH PROSTORŮ

⎯ návrhové parametry (minimální rozměry, 
intenzity, uspořádání…)

⎯ dopravní značení

⎯ veřejná doprava

⎯ cyklistická doprava

⎯ parkování a zásobování

⎯ podmínky pro nevidomé a slabozraké

„DRAFT“ TECHNICKÝCH PODMÍNEK



Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Koncepční návrh je k dispozici ke stažení na:
www.vojtechnovotny.cz
http://www.vojtechnovotny.cz/index.php/zona-setkavani/



Co dál?



Máme kladné stanovisko Služby 
dopravní policie PČR ke 

koncepčnímu návrhu



Máme kladné stanovisko Služby 
dopravní policie PČR ke 

koncepčnímu návrhu

Máme platnou Koncepci městské 
a aktivní mobility pro období 

2O21-2030

Česká města a obce však o navrhování 
sdílených prostorů stojí!

Karlovy Vary: Divadelní korso (projekt)



Máme kladné stanovisko Služby 
dopravní policie PČR ke 

koncepčnímu návrhu

Máme platnou Koncepci městské 
a aktivní mobility pro období 

2O21-2030

Česká města o možnost navrhování zón 
setkávání stojí!



„ZÓNA SETKÁVÁNÍ: VÍCE BEZPEČNOSTI , 
LEPŠÍ KVALITA ŽIVOTA, LEPŠÍ BYZNYS.“

SHARED-SPACE-KONZEPTE in Österreich, der Schweiz und Deutschland



Pojďme 
zavést zónu 

setkávání 
i v Česku!

Jsme připraveni :-)



Děkuji za pozornost.


