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Umisťování laviček na veřejných prostranstvích

Cílem dokumentu je defi novat pravidla pro umísťovaní laviček do Pražských veřejných prostran-

ství a poskytnout pražským městským organizacím jednotný podklad a vodítko při rozhodování 

o umístění mobiliáře (zejména originálního Pražského mobiliáře) zejména v místech s kompli-

kovanějšími prostorovými parametry. Pravidla ve větší podrobnosti navazují na Manuál tvorby 

veřejných prostranství hl. města Prahy (dále Manuál) a doplňují Katalog doporučených prvků 

veřejných prostranství hl. města Prahy (dále Katalog).

Doporučení vznikla na základě zkušeností z nedávno rekonstruovaných prostranství vybave-

ných mobiliářem, opakujících se otázek, která některá místa v Praze před umisťující organizace 

kladou, experimentálním ověřováním některých mezních situací a rešerší obdobných pravidel v 

jiných městech (zejména v Bratislavě, která používá stejné lavičky, jako Praha).  

Vybavení veřejných prostranství sedacím mobilářem zpřístupňuje jejich plnohodnotné užívaní i 

méně fyzicky disponovaným skupinám uživatelů a přispívá k jejich větší přívětivosti a útulnosti. 

Současně se však mobiliář nesmí podílet na objektovém znečistění a vytvářet bariéry v prostoru. 

(→ Manual str. 78)  Ve snaze o efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky by mělo 

umístění sedacího mobiliáře vždy vycházet z celkové koncepce daného prostranství (existuje-li), 

ve které už jsou zpravidla uváženy prostorové možnosti místa, potřeby a poptávka i ostatní fakto-

ry. V místech, která koncepci zpracovanou nemají by měl být mobiliář umísťován podle obecných 

pravidel Manuálu na základě operativní úvahy nad prostorovými vlastnostmi konkrétního místa, 

potřebami a způsobech využívání prostranství. Základním doporučením je umísťovaní laviček tak 

aby vyzýval k používání, například do pásu stromořadí buď podélně nebo kolmo k obrubě tak, aby 

byl zaručen stín a klimatický komfort a zároveň co nejméně omezen pěší pohyb ( →  Manual, str. 
207, 209). Optimálně na rovnou plochu. Tato brožura specifi kuje umisťování laviček pro některé 

mezní situace, jakými například jsou nerovná prostranství a svažité plochy. Doporučení jsou 

demonstrována na Pražské lavičce ze sady originálního Pražského mobiliáře, ale platí i na kusy 

jiných designových rodin. Kterou designovou rodinu a pro jaký charakter prostředí použít určuje 

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství (→ Katalog )
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1. Základní odstupy

1.1 Samostatné umístění 
Lavičky ve veřejném prostoru kolem sebe vyžadují odstup od nej-

bližší překážky, který umožňuje užívání skupinami lidí se sníženou 

schopností pohybu (používajících pro pohyb pomůcky např. vozíky, 

chodítka, kočárky, odrážedla ...) a usnadňující úklid a servis. Jiné 

prvky mobiliáře nesmí zasahovat to tohoto prostoru.

Před lavičkou je nutný volný prostor s délkou minimálně 0,5m od 

hranice volného průchozího pásu (profi lu) chodníku.

Boční odstup od dalších překážek má být minimálně 0,8 m (lépe 

1 m) a je nutné jej zabezpečit minimálně z jedné strany lavičky. 

Minimálně z jedné strany by měla být také zabezpečená hloubka 

1,2 m pro lidi na vozíku, v kočárku apod. 

1.2 Umísťování na chodnících podél vozovky

0,5 m  odstup od obruby dle ČSN 73 6110 
x hloubka lavičky (0,658 m)
0,5 m prostor pro nohy
1,5 m  minimální průchozí profi l
(2,2+m optimální průchozí profi l)
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min. 0,8 m 
lépe 1 m

min. 0,8 m
lépe 1 m

min. 0,5 m

min. 2,5 m + x

x min. 0,5 mmin. 1,5 m
opt. 2,2 m

min. 0,5 m

min. 2,5 m + x
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0,5 m  odstup od obruby dle ČSN 73 6110 
x hloubka lavičky (0,658 m)
0,5 m prostor pro nohy
1,5 m  minimální průchozí profi l
(2,2+m optimální průchozí profi l)
0,25 m  bezpečnostní odstup od pevné překážky (dle ČSN 73 6110)

vo
zo

vk
a

min. 1,5 m
opt. 2,2 m

min. 2,75 m + x 

min. 2,75 m + x 

min. 1,5 m
opt. 2,2 m

x

x

min. 0,5

min. 0,5

min. 0,5

min. 0,5

min. 0,25

min. 0,25
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1.3 Umísťování na zastávkach MHD

Šířka nástupiště nebo nástupního ostrůvku se stanoví podle 6.2.2.5 a ČSN 73 6110. 
Nejmenší volná šířka je 2,20 m (doporučuje se nejméně 2,50 m), v odůvodněných 
případech (stísněné podmínky) 1,70 m (doporučuje se nejméně 2,00 m).
 (-> ČSN 73 6425-1 (736425) Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, 
přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek, čl. 7.3.5 )

tr
am

va
jo

vá
 tr

ať

min. 1,7 m
opt. 2,5 m

min. 2,9 m

min. 2,9 m

min. 1,7 m
opt. 2,2 m

x

x 0,5 m

x hloubka lavičky (0,658 m)
1,7 m nejmenší volná šířka v odůvodnených případech
2,2 m  nejmenší volná šířka

0,5 m
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1.4 Umísťování uvnitř parků a parkových cest

vo
zo

vk
a

min. 1,5 m
opt. 2,2 m

min. 2,9

x y

y

min. 0,5

min. 1,5 m
opt. 2,2 m

min. 2,9

xmin. 0,5

1.5 V nezpevněných plochách u parkových cest

m
in

 1
,5

 m
m

in
 0

,5
 m

y

x
min. 0,8
opt. 1 m

Osazení lavičky podél parkových chodníků je možné pouze do zpevněných 

nebo polozpevněných (nestmelených) povrchů se zajištěným odvodněním 

(pod lavičkou se netvoří bláto a kaluže). Vhodné povrchy viz Katalog (PRK 

Parkový standard).

Minimální šířka (polo)zpevněné plochy by měla přesahovat šířku lavičky 

minimálně 0,8 m. 

Volný průchozí pás (profi l) před lavičkou by měl dosahovat minimálně 

1,5m.

x hloubka lavičky (0,658 m)
0,5 m prostor pro nohy
1,5 m  minimální průchozí profi l
(2,2+m optimální průchozí profi l)
y minimálni odstup od trávniku

• v dlažbě - minimálně 1 formát
• na zpevněném povrchu - min. 0,2 m 
• na zpevněném povrchu - min. 0,2 m 

x délka lavičky (1,8 m)
y  hloubka lavičky
0,5 m prostor pro nohy
1,5 m  minimální průchozí profi l
(2,2+m optimální průchozí profi l)

y
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1.5 Umísťování do řady
Umisťovat do řady je možné dvěma způsoby - buď jako sérii samostatných lavi-

ček s výše uvedenými odstupy mezi nimi, nebo na sraz (minimální spáru) s tím, 

že krajní kusy musí mít minimální odstup 0,8 m od nejbližší překážky. Menší 

odstup mezi jednotlivvými lavičkami (než 0,8) nedoporučujeme. 

U vícekusových řad musí být dodrženy pravidelné  a stejné odstupy mezi 

lavičkami. 

min. 0,8
opt. 1 m

min. 0,8
opt. 1 m

x

min. 0,8
opt. 1 m

min. 0,8
opt. 1 m

2x

min. 0,8
opt. 1 m

min. 0,8
opt. 1 m

min. 0,8
opt. 1 m

x x

x délka lavičky (1,8 m)
0,8 m  minimální odstup 



9pravidla umisťování laviček

2. Umísťovaní na nerovném povrchu a ve svazích

2.1 Umísťováni ve svahu - čtyřnohá lavička typ VO1PR - UL.1 (UL.2, UL.5) - max svah 6° (10,5%)

2.2 Umísťováni ve svahu - dvounohá lavička typ VO2PR-UL.3 (UL.4, UL.6) - max svah 7° (12,3%)

Ve šikmých ulicích je možné osazovat (čtyřnohé) lavičky po svahu do 
max 6° (10,5%). Zapouštění nohou čtyřnohé lavičky do terénu je obecně 
nežádoucí. Výjimkou je lokální kompenzace lokální nerovnosti terénu, 
pak lze jednu z nohou lze (mírně) zapustit. Nerovnost je přípustné 
kompenzovat u pouze zadních nohou, nikoliv u předních.

m
ax

 6
°

m
ax

 7
°

0,
32

 m

0,
52

4 
m

Dvounohá Pražská lavička Olgoj v svazích do 7° (12,27%) může být 
zapuštěná do terénu : 

• vodorovná lavička s (pořád) skrytým kotvením obou nohou, přední 
hrana sedáku 320 mm nad terénem na nižší straně

• 320 mm kromě pocitového limitu je také nejbližší číslo, při kterém 
ještě není vidět kotvení a základová patka nohy na vyšším konci

• vyšší konec má přední hranu sedáku ve výšce 524 mm, střed lavičky 
má hranu ve výšce 422 mm

2.3 Umisťování (po vrstevnici) kolmo na svah/směr ulice
Lavičky lze umisťovat kolmo na svah / směr ulice (po vrstevnici) pouze v 
případě dostatečné šířky chodníku. Optimálkně  v pásu stromořadí. 
Ve stísněných poměrech, kam se nevejde standardní pražská lavička ze 
sady originálního pražského mobiliáře typ VO1PR (VO2PR), lze v případě 
potřeby umístit krátkou lavičku (křeslo) pro jednoho - z moderní designové 
rodiny Katalogu doporučených prvků (typ VO3MO -> Katalog, moderní , 
dostupnost na trhu)
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2.4 Umisťování (po vrstevnici) kolmo na svah/směr ulice

min 0,5 m

min 0,5 m

min. 1,5 m
opt. 2,2 m

0,25 m x 0,5 m 

min. 2,25 m + x

min. 1,5 m
opt. 2,2 m

0,25 m x 0,5 m 

min. 2,25 m + x
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3. Příklady umísťování

čtyřnohá lavička typ VO1PR 
svah 4,7° a 5°
Čelakovského sady

čtyřnohá lavička typ VO1PR 
svah 5,7° 
Čelakovského sady

čtyřnohá lavička typ VO1PR
svah 5,7° 
Čelakovského sady
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