
Bezpečnostní 
opatření 

v návrhu veřejných 
prostranství
hl. m. Prahy

Appendix-I: 
zahraniční příklady prvků  
pro ochranu měkkých cílů
před najetím automobilů

plug-in → Manuál tvorby 
veřejných prostranství



Veřejná prostranství jsou výsledkem dlouhodobého 

urbanistického formování města a spolu 

s vystavěným prostředím městské krajiny primárně 

spoluvytváří celkovou kvalitu obrazu města.

Stav a užívání interiéru města je projevem kulturní 

identity jeho každodenních uživatelů. Z tohoto 

pohledu je základní společenskou odpovědností 

jeho tvůrců a správců zajistit kontinuální zlepšování 

jeho celkového obrazu ve fyzické i dějové rovině, 

což je základní předpoklad zachování a kultivování 

kulturního odkazu předchozích generací.

Přístup by měl spočívat především v zohledňování 

potřeb na soudobou náplň interiéru města, kterému 

musí, při respektování historických souvislostí, být 

přizpůsobeno architektonické řešení konkrétního 

prostoru. Každá generace se v městském prostředí 

uplatňovala svými soudobými znalostmi a potřebami. 

Tato proměnlivost obrazu města je přirozená a je 

jednou z nejvyšších hodnot vytvářející mnohovrstevnaté 

prostředí pro každodenní městský život.



 

 

plug-in → Manuálu tvorby 
veřejných prostranství

!] [ Poznámka: Tento materiál je pracovní a není určen k volnému šíření. Volně 

šířen může být teprve po vypořádání autorských práv k použitým fotografi ím a  

se souhlasem zadavetele - magistrátu hl. města Prahy

Tato příloha je součástí hlavního dokumentu plug-inu Manuálu tvorby veřejných prostranství  

Bezpečnostní opatření v návrhu veřejných prostranství hl. města Prahy, který se věnuje 

včlenění bezpečnostních principů ochrany obyvatel před teroristickými hrozbami už do koncepce 

návrhu veřejných prostranství. Hlavní dokument se soustředí na důležitost komplexního navrhování 

veřejných prostranství jako celku (včetně bezpečnostního hlediska), které může mimo obecných 

architektonických, estetických a uživatelských kvalit nabídnout i efektivní řešení bezpečnostních 

aspektů. Proto se v první řadě věnuje využívání vlastností standardních nespecializovaných a 

běžně užívaných prvků veřejných prostranství a vhodných krajinářských úprav z pohledu plnění 

bezpečnostních požadavků a až následně umisťování specializovaných bezpečnostních prvků. 

Tento appendix se věnuje příkladům prvků, které jsou buď jako bezpečnostní navrženy, nebo které 

jsou na veřejná prostranství umisťovány především z bezpečnostních důvodů, i když samy o sobě 

jako bezpečnostní navrženy nejsou. 

Uvedené příklady jsou odpovědí světových měst na jeden typ ohrožení obyvatel - jde prvky, které 

slouží k usměrňování nebo zabraňování vjezdu automobilů  na zalidněná veřejná prostranství a 

jejichž funkce je útočníka odradit od vedení útoku v konkrétní trase, změnit směr jeho útoku nebo jej 

úplně zastavit, případně významně zpomalit. Dále také prostřednictvím hluku při nárazu upozornit 

osoby v okolí, aby mohly zareagovat a uniknout do bezpečí a případně  zalarmovat bezpečnostní 

složky.

Výběr zahrnuje příklady umístění prvků dočasných i trvalých.  

Dočasná opatření zpravidla představují prvky umisťované na veřejná prostranství dodatečně a 

pouze po určitou dobu (buď do pominutí důvodu jejich osazení, nebo do doby nahrazení opatřením 

trvalým). Zpravidla jde o prvky univerzální, které nejsou navržené pro konkrétní prostranství a často 

působí rušivě (stejně jako naše české City bloky nebo Delta bloky). Pravděpodobně neexistují dobrá 

dočasná řešení, jen ta méně špatná.

Příklady trvalých opatření v tomto výběru představují bezpečnostní prvky, které už pro konkrétní 

místa navrženy jsou a zpravidla vyžadují stavební úpravu místa před jejich osazením. Tyto prvky 

zpravidla působí v místě mnohem méně rušivě, než dočasné prvky a někdy jsou i přínosem pro 

funkci dotčeného prostranství, například proto, že kombinují bezpečnostní funkci a funkci městského 

mobiliáře.
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001 Žulové bloky korespondující s materiálem povrchů [ Nový Zéland, Auckland ]

002 Betonové bloky korespondující s materiálem povrchů [ Nový Zéland, Aukland ]

Pevné prvky - sloupky a bloky



003 Zábrana sloužící jako lavička [ Londýn - Borough of Camden, Spojené království ]

004 Zábrana sloužící jako lavička [ Londýn - Borough of Camden, Spojené království ]

Pevné prvky - masivní sloupky a bloky s přidanou další funkcí - lavičky

5



Pevné prvky - masivní sloupky a bloky s přidanou další funkcí - lavičky

005 Zábrana využívaná jako lavička [ ROGERS PARTNERS Architects+Urban Designers, Wall Street, Spojené státy americké ]

006 Zábrana využívaná jako lavička [ ROGERS PARTNERS Architects+Urban Designers, Wall Street, Spojené státy americké ]



Pevné prvky - květináče

007 Zábrana využívaná jako květináč [ Cardiff , Spojené království ]

008 Zábrana využívaná jako květináč [ Londýn - nádraží Kings Cross - St. Pancras, Spojené království ]
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Pevné prvky - masivní sloupky a bloky s přidanou další funkcí 

009 Zábrana využívaná jako sokl kolem stromů [ Londýn - nádraží Kings Cross - St. Pancras, Spojené království ]

010 Zábrana využívaná jako označení místa [ Emirates stadium, Islington, Londýn Spojené království ]



Pevné prvky - masivní sloupky a bloky s přidanou další funkcí 

011 Betonové skulptury - holubi  [ Talinn, Estonsko ]

012 Betonové skulptury - holubi  [ Talinn, Estonsko ]
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Pevné prvky - vysouací sloupky

013 Výsuvné sloupky s mělkým zakládáním

014 Výsuvné sloupky se standardním (hlubokým) zakládáním



Pevné prvky - točna se sloupky

015 Točna se sloupky - princip [ ROGERS PARTNERS Architects+Urban Designers, Wall Street, Spojené státy americké ]

016 Točna se sloupky [ ROGERS PARTNERS Architects+Urban Designers, Wall Street, Spojené státy americké ]

11



Mobilní prvky  umisťované ad hoc - s přidanou další funkcí 

017 Betonový mobiliář 

018 Betonový mobiliář  



Mobilní prvky  umisťované ad hoc - bez přidané další funkce

019 Betonové bloky [ Birmingham, Spojené Království ]

020 Betonové bloky [ Sydney, Austrálie ]
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Mobilní prvky  umisťované ad hoc - bez přidané funkce

021 Betonové bloky se zámkem (lego)

022 Betonové bloky se zámkem (lego) [ Bristol, Spojené království ]



Mobilní prvky  umisťované ad hoc - bez přidané funkce

023 Betonové bloky - kužely [ Melbourne, Austrálie ]

024 Betonové bloky [ Melbourne, Austrálie ]
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