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Lavičky sú jedným z najvýznamnejších miesto-tvorných prvkov v každom meste. 
Verejný priestor patrí všetkým a práve lavičky z neho robia obývací priestor pre 
verejnosť, dávajú jej možnosť na oddych, trávenie času s blízkymi a na vytváranie 
si vzťahu k mestu. Popri obývacej funkcii by lavičky tiež mali poskytovať 
multifunkčný potenciál, napríklad ako fyzický element moderujúci pohyb, alebo 
ako prvok vytvárajúci podmienky na rôzne aktivity vo verejnom priestore.  

Súčasný stav mestského nábytku je poznačený provizórnosťou, nedostatočnou 
údržbou a nesystémovými riešeniami vo verejnom priestore, ktoré sa 
odzrkadľujú na často nevyhovujúcich alebo úplne chýbajúcich možnostiach pre 
sedenie, oddych a trávenie času. Pre Hlavné mesto a mestské časti je účelom 
tohto dokumentu poskytnutie základného podkladu na základe ktorého 
navrhovať, umiestňovať a inštalovať mestské lavičky tak, aby sa maximálne využil 
ich potenciál a zvýšila životnosť. Princípy a štandardy osádzania lavičiek by tiež 
mali slúžiť ako podklad a návod súkromným aktérom, ktorý majú záujem o tvorbu 
kvalitných verejných priestorov. 

Tento dokument navrhuje, aby sa prioritou pri osádzaní mestského mobiliáru 
stali strategické umiestnenie, funkčnosť, odolnosť dizajnu, inkluzívny prístup 
a kultivácia verejného priestoru. Lavičky by mali vždy reflektovať charakter 
a potreby svojho prostredia, ako aj priestorové a estetické štandardy svojej 
príslušnej zóny. V úvode sa preto venujeme rozdeleniu mesta do niekoľkých zón, 
ktoré popisujú potreby rozdielnych oblastí mesta čo sa týka mobiliáru na 
sedenie. Princípy a štandardy osádzania lavičiek sa potom skladajú z dvoch častí 
– zo všeobecných princípov z modelových situácií. Všeobecné princípy sa venujú 
vzájomnému usporiadaniu prvkov vo verejnom priestore, dizajnu a technickým 
detailom ukotvenia v podklade. Modelové situácie graficky aj textovo zobrazujú 
najčastejšie sa vyskytujúce priestorové situácie v meste. 
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 Zonácia 
mesta

Schéma – celé mesto

Územie je z hľadiska urbanistickej štruktúry a charakteru rozdelené do 3 zón. 
Zóny sa môžu odlišovať v závistlosti od charakteru aj rôznym dizajnom. Zóna 
A zahŕňa pamiatkovo chránené oblasti v rámci celého mesta. Zóna B zahŕňa 
územie ostatného mesta. Zóna C zahŕňa územia s prírodným charakterom (s 
výnimkou mestskej zelene, parkov a nábreží). V území sú vyznačené aj 
kompozičné osi, ktoré môžu mať odlišný charakter ako ostatné územie v meste.
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* grafika v mape je orientačná, bude treba presnejšie definovať rozhrania zón, najmä 
rozdelenie sídliskových štruktúr podľa obdobia ich vzniku a charakteru
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popis mobiliáru

Zóny A
/pamiatkové 
zóny

A1 - PR (okrem námestia 
Nežnej revolúcie, 
Primaciálneho námestia, 
Areála hradu a Podhradia)

Historizujúci dizajn, liatinová 
konštrukcia s antracitovou 
povrchovou úpravou, oceľové 
podrúčky, drevená výplň 
sedacej časti a operadla 
(viac v časti Dizajn).

A2 - CMO (okrem 
Hviezdoslavového 
námestia a Vajanského 
nábrežia)
A3 - Pamiatkové  
         ochranné pásma 

Moderný dizajn, organické 
tvary, subtílna liatinová 
konštrukcia s antracitovou 
povrchovou úpravou, drevená 
výplň sedacej časti a operadla 
(viac v časti Dizajn). 

Zóny B
/ostatné 
mesto

B1 - Kompaktné mesto
B2 - Vidiecke štruktúry
B5 - Obč. vybavenosť 
nadmestského významu
B6 - Dopravná infr.
B8 - Mestská zeleň, 
          parky, nábrežia

Moderný dizajn, organické 
tvary, subtílna liatinová 
konštrukcia s antracitovou 
povrchovou úpravou, drevená 
výplň sedacej časti a operadla 
(viac v časti Dizajn). 

B3 - Sídliskové štruktúry
B4 - Priemyselné areály

Moderný dizajn, 
geometrickejšie prevedenie, 
mohutnejšia liatinová nosná 
konštrukcia s pozinkovou 
povrchovou úpravou, 
alternatívna nosná časť z 
betónu resp. prírodného 
kameňa (viac v časti Dizajn).  

Zóny C
/prírodné 
prostredie

C1 - Lesy, lesoparky
C2 - Vinice
C3 - Povodia vodných        
          plôch

Prírodné materiály - drevo, 
masívnejšie konštrukcie, menej 
ocele (viac v časti Dizajn).

Kompozičné 
osi

Moderný dizajn, organické 
tvary, subtílna liatinová 
konštrukcia s antracitovou 
povrchovou úpravou, drevená 
výplň sedacej časti a operadla 
(viac v časti Dizajn). 

legenda
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Pohodlné, funkčné a dostupné miesta na sedenie sú kľúčovou súčasťou 
kvalitného verejného priestoru. Ich umiestnenie, dizajn a prispôsobenie 
lokálnemu kontextu majú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní prostredia, v ktorom 
sa obyvatelia mesta cítia príjemne, bezpečne a vítane vo verejnom priestore. 
Nasledujúce štandardy približujú ako systematicky umiestňovať a dizajnovať 
takéto sedenie, ktoré by malo byť rovnako prívetivé pre všetkých užívateľov 
verejného priestoru.  

Z týchto princípov vychádzajú nasledujúce všeobecné štandardy pre 
umiestňovanie lavičiek vo verejnom priestore:  

 ● Výmenu lavičiek vo verejnom priestore je potrebné riešiť koncepčne 
tak, aby nenarušili estetický stav prostredia ani objektov 1. 

 ● Lavičky umiestňovať ako dotvárajúce prvky uličného interiéru, ktoré 
však nesmú narúšať integritu architektonického a historického 
prostredia a možnosti jeho vnímania 2. 

 ● Lavičky by nikdy nemali byť dominantným prvkom verejného priestoru. 
Jedinou výnimkou sú originálne dizajny, ktoré sú integrálnou súčasťou 
dizajnu významného verejného priestranstva. 

 ● Podobne ako iné funkčné prvky mestského mobiliáru, lavičky by mali 
nahrádzať potrebu osádzania stĺpikov vo verejnom priestore kde to je 
vhodné a potrebné. 

 ● V rámci jedného verejného priestoru je dôležité používať len jednotný 
mestský mobiliár.  

 ● Mobiliár by sa mal osádzať v dobre osvetlenom priestore 
s prirodzeným dohľadom. Bezpečnosť by mala byť prioritou pri výbere 
lokácie pre mobiliár. 

 ● Lavičky by sa mali umiestňovať na miestach zohľadňujúcich klimatický 
komfort. Príkladom je výber miest v teplých zónach, ktoré majú vyšší 
počet stromov, či slnečné miesta v chladných oblastiach s 
prevládajúcimi vetrami, napríklad v blízkosti výškových budov 3. 

 ● Lavičky by sa pri lineárnom umiestňovaní spolu s inými prvkami 
verejného priestoru mali osádzať do Pásu mobiliáru a zelene (PMZ), 
ktorý by mal byť v ideálnom prípade povrchovo odlíšený od 
priechodnej zóny chodníku a bezpečnostného pásu. 

 ● Lavičky sa nesmú osádzať priamo do plôch trávnika. Je potrebné 
vytvoriť spevnenú plochu/niku na ich osadenie minimálne v rozsahu 
pôdorysných rozmerov mobiliáru a manipulačných plôch. 
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Lavičky je potrebné osádzať v nasledujúcich priestoroch:  

 ● Pozdĺž peších ťahov 
 ● V oblastiach so zvýšenými formami mestskej mobility / napr. pri 

dopravných uzloch, rušných uliciach, či cyklocestách/ 
 ● Vo významných priestoroch / napr. na námestiach, pri verejných 

inštitúciách/  
 ● V oddychových zónach a oblastiach / napr. na nábrežiach, v parkoch, 

pri občianskej vybavenosti, vo vnútroblokoch a pod./ 
 ● V okolí vizuálne atraktívnych prvkov, akými sú umelecké inštalácie, 

pamätníky, vodné prvky, či zeleň 

02 Osádzanie lavičiek 
by sa malo realizovať v 
priestoroch kde sa očakáva 
vysoká koncentrácia 
návštevníkov a kde je 
žiadúce podporiť pobytovú 
funkciu týchto priestorov.  
Bratislava, Vajnory

01 Lavičky vo verejnom 
priestore je nevyhnutné 
umeistňovať s prihliadnutím 
na klimatický komfort. 
Bratislava, Dulovo námestie
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05 Lavičky je vhodné 
umiestňovať do Pásu 
mobiliarú a zelene, ktorý 
tvorí rozhranie medzi 
komunikáciou a voľnou 
priechodnou šírkou 
chodníka. Bratislava, 
Starý trh

04 Lavička musí byť 
umiestnená v dostatočnej 
vzdialenosti od iných 
prvkov mobiliáru (min. 1,5 
m). Bratislava, Dvořákovo 
nábrežie

03 Lavičky je vhodné 
umiestňovať pozdĺž 
peších ťahov, pričom v 
zeleni je potrebné lavičky 
osádzať do spevnených 
ník . Bratislava, vnútroblok 
Panorama city.
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Štandardy umiestňovania 
v priestore 

Vzdialenosť od rozhrania

Lavičky sa osádzajú vo verejnom priestore určenom predovšetkým pre peších, 
pričom však rovnako ako každý iný prvok vo verejnom priestore zužujú 
priechodnosť chodníkov . Z tohto dôvodu je dôležité zadefinovať štandardy pre 
osádzanie lavičiek vo verejnom priestore tak, aby čo najmenej zúžili 
priechodnosť komunikácií.  

Podľa STN 73 6110 je nutné dodržať minimálnu priechodnú šírku chodníka. 
Štandardná vzdialenosť akýchkoľvek prvkov mobiliáru od okraja vozovky je 
0,50 m. 

Pri osádzaní lavičiek na chodníku je okrem priechodnosti potrebné myslieť na 
priestor pre nohy, ktorý musí byť minimálne 0,5 m. Ak osádzané na rozhraní s 
nízkou a strednou zeleňou (t.j. trávnaté a kvetinové porasty, kríky), lavičky môžu 
byť osadené priamo na rozhraní. Šírka priestoru pre osadenie lavičky s 
priestorom pre nohy by nemala byť celkovo menšia ako 1,2 m z dôvodu 
poskytnutia priestoru pre vozík, kočík, a pod. Lavičky sa preto neodporúča 
umiestňovať na chodníky užšie ako 2,7 m (optimálne 3,5 m).  
Optimálny rozmer pre umiestnenie na chodníku pri komunikácii a budove sú 
však 3,5 m (optimálne 4,25 m). Pre osadenie lavičky na chodníku pri cestnej 
komunikácii nutné prirátať k tejto vzdialenosti bezpečnostný pás so šírkou 
0,5 m.  
 
Alternatívou pri úzkych chodníkoch môžu byť lavice vsadené do okien, prípadne 
sklápacie sedadlá, ktoré vyžadujú menej celkového priestoru. Detaily tohto 
modelu sú rozpracované v Princípoch a štandardoch exteriérových terás.

iný prvok

07 Vhodným spôsobom 
umiestňovania lavičiek je 
ich integrácia do múrov a 
oplotení zelených plôch 
Bratislava

06 Lavičky je potrebné 
osádzať v dostatočnej 
vzdialenosti od rozhrania s 
prihliadnutím na susediacu 
funkciu. Bratislava, Parčík 
Záhradnícka x Karadžičova

08 V prípade 
umiestňovania lavičky 
na rozhranie s cestou, 
alebo parkovaním je 
potrebné myslieť na 
umeistnenie dostatočného 
Bezpečnostného pásu. 
Bratislava, Jakubovo 
námestie
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Vzťah s komunikáciami  

V súčasnosti je v Bratislave nedostatok lavičiek, čo sa najviac preukazuje v 
blízkosti komunikačných uzlov, peších ťahov, cyklocestách a pri vstupoch do 
verejných budov.  
Osádzanie lavičiek by sa malo pritom prioritne zvažovať pri  komunikačných 
uzloch a popri frekventovaných peších ťahoch. Takto sa zabezpečí maximálne 
využitie potenciálu mobiliáru a navýši jeho funkčnosť.

Vzťah s priechodom pre chodcov   

Z dôvodu bezpečnosti a prehľadnosti dopravy  je v meste nevyhnutné zabezpečiť 
5 metrovú bezprekážkovú zónu v okolí priechodov pre chodcov. Jednotlivé prvky 
mobiliáru, v tom prípade lavičky, spadajú pod toto pravidlo.   
Na chodníkoch v blízkosti priechodu pre chodcov by preto lavičky mali byť 
osádzané v minimálnej vzdialenosti 5m od okraja značenia priechodu. Táto 
vzdialenosť sa pritom meria od obrubníka pri okraji dopravného značenia 
priechodu.

iný prvok

iný prvok

Inkluzívny prístup k mobiliáru   

Nedostatočná bezbariérovosť je v Bratislavskom verejnom priestore dlhodobým 
problémom, ktorý sa preukazuje hneď niekoľkými spôsobmi. Jedným z týchto 
nedostatkov je sťažený prístup ľudí s obmedzenou mobilitou či matiek s deťmi k 
mobiliáru ako aj nedostatok priestoru pre manévrovanie a bezpečné odstavenie 
vozíkov a kočíkov. Toto je problémové nie len kvôli nedostatku poskytovaného 
komfortu a funkčnosti, ale aj potenciálnemu dopadu na priechodnosť peších 
ťahov.     
 
Osádzanie lavičiek by malo preto vždy zahrňovať vytvorenie priestoru pre 
odparkovanie kočíka či vozíka ako aj priestor pre nohy, aby sa zamedzilo 
zužovaniu priechodnosti chodníkov /pozri sekciu -> Manipulačný priestor/. 
Priestor v okolí lavičky by pritom mal byť spevnený tak, aby sa predišlo erózii 
povrchu a vytváraniu priehlbín sťažujúcich prístup a zadržiavajúcich vodu a 
znečistenie. Lavičky sa nesmú osádzať na vodiacich pásoch pre nevidiacich. 

09 Pri umiestňovanía 
združovaní lavičiek je 
nevyhnutné vytvoriť 
priestor pre umiestnenie 
kočíka / vozíka  Bratislava, 
Dulovo námestie

10 Pri umiestňovaní 
sedenia so stolom je 
potrebné umiesstňovať 
stoly s jednou nohou ktoré 
umožňujú univerzálnu 
využiteľnosť sedenia 
Bratislava, Kmeťovo 
námestie
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Manipulačný priestor   

Pri osádzaní lavičiek vo verejnom priestore je nevyhnutné zabezpečiť 
manipulačný priestor v jej bezprostrednom okolí. Tento priestor slúži pre 
jednoduchý prístup k lavičke a zvyšuje užívateľský komfort často opomínaným 
užívateľom verejného priestoru (matkám s kočíkmi, seniorom, či ľuďom na 
vozíku).  

Pri manipulačnom priestore je pritom potrebné brať do úvahy dva rozmery:  

 ●  Ako je vyobrazené nižšie, optimálny manipulačný priestor, ktorý by 
mal byť štandardom pri väčšine situácií v meste, by mal vyhradzovať 
1,50 m širokú bezzásahovú zónu v bezprostrednom okolí lavičky. Iné 
prvky mobiliáru nesmú zasahovať do manipulačného priestoru lavičky.   

 ●  Minimálny manipulačný priestor, ktorý je prípustný iba ak je lavička 
osádzaná vo výseku mimo chodníka alebo v rade lavičiek, umožňuje 
zúženie šírky manipulačného priestoru na 1 m a jeho hĺbky na 1,20 m, 
ako je vyobrazené nižšie.  Osádzanie lavičiek by sa malo pritom 
prioritne zvažovať pri  komunikačných uzloch a popri frekventovaných 
peších ťahoch. Takto sa zabezpečí maximálne využitie potenciálu 
mobiliáru a navýši jeho funkčnosť. 
Umiestňovanie lavičiek vo výseku je vítané v oblastiach ako sú parky, 
lesoparky, či nábrežia, kde šírka chodníka neumožňuje umiestnenie 
lavičiek priamo na komunikácii.

iný prvok

iný prvok

iný prvok

Vzájomné vzdialenosti medzi lavičkami

Vzájomné vzdialenosti medzi lavičkami sa odvíjajú od priestorovej situácie 
daného verejného priestoru. Vo väčšine prípadov sa vyžaduje minimálny 
rozostup medzi jednotlivými lavičkami minimálne 1,50 m. Vo verejnom priestore, 
ktorý je frekventovaný a významný sú však možné výnimky k týmto pravidlám aby 
sa umožnilo maximálne využitie priestranstva. 

 

iný prvok

V priestoroch, ktoré sú vhodné /napr. vďaka svojej frekventovanosti/ na 
pozdĺžne umiestnenie niekoľkých lavičiek je možné spájať iba dve lavičky 
v bezprostrednej blízkosti. Medzi jednotlivými zoskupeniami lavičiek sa potom 
vyžaduje rozostup 1,50 m, aby sa umožnil ľahký prístup pre vozíky a kočíky.  
Zároveň je potrebné dbať na rovnomerné rozmiestnenie zoskupených lavičiek 
tak ako na danej ilustrácii. Ak sa lavičky umiestňujú v pároch, tak sa musí 
dodržiavať symetrický rytmus v ich umiestnení. 

11 Pri pozdĺžnom 
umiestňovaní lavičiek je 
možné spájať maximálne 
2 lavičky, pričom je 
nevyhnutné zachovať na 
ich bokoch manipulačný 
priestor 1,5 m. Bratislava, 
Primaciálne námestie
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Vzťah s inými prvkami vo verejnom priestore    

Pri osádzaní lavičiek je potrebné zohľadniť ich vzťah k prvkom vo verejnom 
priestore, či už ide o mestskú zeleň alebo o iné prvky mobiliáru. 
Najvýznamnejším princípom je tu pritom zvyšovanie funkčnosti a flexibility 
využitia mobiliáru. Mestská zeleň napríklad ponúka výrazné zlepšenie 
klimatického komfortu, kým nahrádzanie stĺpikov lavičkami a inými prvkami 
mobiliáru robí verejný priestor funkčnejším a priehľadnejším.  

Je dôležité, aby jednotlivé prvky mobiliáru boli farebne a materiálovo zjednotené 
v závislosti od lokality, v ktorej sa nachádzajú. Vzdialenosť medzi jednotlivými 
prvkami mobiliáru a lavičkou musí byť minimálne 1,50 m.  
 
Koše sa pritom môžu osádzať iba z jednej strany lavičky. V prípade, že je lavička 
umiestnená vo výseku pre lavičku a je pri nej vyhradené iba jedno miesto na 
vozík či kočík, kôš sa nesmie nachádzať vedľa tohto miesta, ale mal by byť 
umiestnený na druhej strane. Koše nesmú zasahovať do bezbariérovej zóny v 
okolí lavičky v zmysle sekcie Inkluzívny prístup k mobiliáru.

iný prvok

iný prvok

Pri osádzaní lavičiek by sa malo vždy myslieť na mikroklimatické prejavy v 
meste. Mesto tvorí členitý priestor s mnohými typmi povrchov, výškovými 
budovami a nerovnomernou distribúciou zelene, preto je nevyhnutné 
zohľadňovať zásadný vplyv, ktoré tieto atribúty majú na zdravie a komfort 
obyvateľov. Toto je obzvlášť dôležité v dobe klimatickej krízy, kedy sa extrémne 
prejavy počasia stávajú každoročnou skutočnosťou.

Lavičky by sa preto mali osádzať v priestoroch ponúkajúcich tieň, /napr. 
stromoradiach/ ale napríklad aj s ohľadom na poveternostné podmienky 
v blízkosti výškových budov a v blízkosti ochladzujúcich prvkov ako sú fontány a 
vodné prvky.

Lavičky je potrebné osádzať tak, aby nedošlo pri inštalácii, alebo ich používaní k 
narušeniu a poškodzovaniu koreňových sústav jestvujúcich drevín4.

12 Pri umiestňovaní 
lavičiek je nevyhnutné 
myslieť na vhodné 
mikroklimatické 
podmienky, napr. 
dostupnosť tieňa. 
Bratislava, Medická 
záhrada

13 Koše je vhodné 
umeistňovať do blízkosti 
lavičiek, nie však bližšie 
ako 1,50 m od najblišej 
hrany lavičky. Bratislava, 
Parčík Záhradnícka x 
Karadžičova
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Kompozícia   

Pri umiestňovaní lavičiek vo verejnom priestore je dôležité zohľadňovať celkovú 
kompozíciu daného priestranstva. Pri navrhovaní usporiadania verejného 
priestoru je vo všeobecnosti potrebné určiť os daného priestoru a dbať na 
rytmus v osádzaní jednotlivých prvkov mobiliáru.  

Prvky mobiliáru ako také by mali vytvárať pás mobiliáru a zelene (PMZ) 
v jednej línii s komunikáciami a takto zjednocovať a spriehľadniť verejný 
priestor. V prípade umiestňovania lavičiek v páse mobiliáru a zelene (PMZ) 
susediaceho minimálne s jednej strany s komunikáciou je vhodné dodržiavať 
rytmické osadenie mobiliáru a zelene do tohto pásu tak, aby sa minimalizovala 
potreba použitia stĺpikov v priestore. V takomto prípade nesmú byť medzery 
medzi týmito prvkami väčšie ako 2 m.

Jednotlivé prvky mobiliáru, vrátane lavičiek, by sa mali osádzať súmerne s 
osou verejného priestoru, určenou napríklad stromoradím. Tento princíp, ktorý 
opakovane zdôrazňujeme v Princípoch a štandardoch, je významným krokom k 
spriehľadneniu verejného priestoru, k zvýšeniu jeho funkčnosti ako i estetickej 
kvality a k skvalitneniu jeho užívateľského komfortu pre všetky vrstvy 
obyvateľstva. 

14 Lavičky je vhodné 
umiestňovať do Pásu 
mobiliáru a zelene a 
dodržiavať stanovenú 
kompozičnú os pásu. 
Bratislava, Poštová

15 Pri umiestňovaní 
lavičiek je nevyhnutné 
dodržiavať vzájomný 
rytmus rozostupov. 
Bratislava, Medická 
záhrada

16 Lavičky je potrebné 
komponovať i vo vzťahu so 
zeleňou. Bratislava, Park 
Škultétyho
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Alternatívy dizajny sedenia    

V lokalitách ako sú nábrežia, parky, či kultúrne významné miesta je vhodné 
umiestňovať  atypické, multifunkčné, variabilné a pohyblivé sedenie, ktoré 
kompozične a esteticky zapadá do celkového charakteru a kontextu svojho 
okolia.   

Ďalším príkladom je umiestňovanie mobilného nábytku v priestoroch ako sú 
námestia a vnútrobloky budov. Takýto mobiliár umožňuje prispôsobenie 
potrebám a preferenciám užívateľov.   
 
Pri voľbe atypického mobiliáru je dôležité zváženie jeho funkcie. Ak sa chce 
docieliť socializácia užívateľov mobiliáru a flexibilné využitie priestoru, tak 
mobilný nábytok je ideálnou voľbou. Zároveň je ale tento typ nábytku 
najnáročnejší na údržbu, keďže vyžaduje zamykanie na noc a väčší dozor.  

Vítaným prvkom vo verejnom priestore sú multifunkčné alternatívy k 
tradičným lavičkám, ponúkajúce napríklad dvojitú funkciu ako prvky 
ochraňujúce zeleň.  

Využívanie širokých schodov, múrikov, či upravené parapety sú vhodnými 
alternatívami k sedeniu a to najmä miesta s väčším zaťažením, či úzkymi 
chodníkmi. Príklady alternatívneho sedenia v upravených okenných parapetoch, 
či sklápacie sedadlá sú rozpracované v Princípoch a štandardoch exteriérových 
terás.

17 Tvorba pobytových 
schodov v rámci nových 
projektov je vítanou formou 
sedenia, ktorá však musí 
rešpektovať princípy a 
zásady univerzálneho 
dizajnu. Bratislava, Nábrežie 
Eurovea

18 Variabilné a pohyblivé 
sedenie je vhodné 
umiestňovať predovšetkým 
na námestia a do parkov. 
Bratislava, Primaciálne 
námestie

19 Lavičky je vhodné 
vytvárať ako prirodzenú 
ochranu stromov, pričom 
je potrebné zachovať 
dostatočný priestor pre 
rast daného stromu. 
Bratislava, Park Jama

20 Lavičky je vhodné 
kombinvoať s ochrannými 
prvkami zelene (napr. 
kvetináčmi) tak, aby bolo 
možné zabezpečovať 
pravidelnú údržbu zelene.   
Bratislava, Námestie MR 
Štefánika
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Dizajn

Všeobecné princípy dizajnu

Pri definovaní dizajnu jednotlivých prvkov mobiliáru posudzujeme ich 
umiestnenie v konkrétnom mestskom prostredí  (pozri → Zonácia mesta), pričom 
vychádzame z existujúcich dokumentov KPÚ, ktoré čiastočne definujú použitie 
prvkov mobiliáru v pamiatkových zónach Bratislavy. Takisto treba individuálne 
pristupovať k charakteristickým uzlovým priestorom mesta, pri ktorých je 
žiadúca unikátnosť a originalita pri navrhovaní mobiliáru  (pozri → Manifest 
verejných priestorov časť Atraktívne mesto).  

Lavičky by mali spĺňať základné ergonomické parametre. Výška časti na 
sedenie od povrchu by sa mala u štandardnej lavičky pohybovať v rozmedzí  
0,4-0,5m. Optimálna výška na sedenie je nad 0,45 m. Šírka by sa mala pohybovať 
v rozmedzí 0,4 – 0,5m.  Podrúčky by mali byť umiestnené vo výške 0,2-0,3m od 
časti na sedenie. Opierka by mala byť umiestnená vo výške 0,3 – 0,4m od 
sedacej časti.     

Preferované je osádzanie lavičiek s podrúčkami. Takéto lavičky by sa mali 
osádzať najmä v miestach s frekventovaným výskytom chodcov. Použitie 
takéhoto typu lavičiek uľahčuje ich používanie pohybovo znevýhodnenými 
osobami (napr. seniori), a podporuje univerzálne využívanie priestoru. Príkladmi 
takýchto miest sú zastávky a prestupové uzly verejnej dopravy, okolia verejných, 
kultúrnych, sociálnych, zdravotných a náboženských budov, námestia, parky, či 
obytné vnútrobloky.  

Lavičky s úpravou proti ležaniu sú považované za nevhodné. Je preto 
potrebné sa vyhnúť ich umiestňovaniu v meste.  Akceptovateľnou alternatívou 
sú riešenia mobiliáru pre sedenie jednej osoby umiestňované vo vzájomných 
zoskupeniach, ktoré ponúkajú variabilné využitie pre skupinu, i jednotlivca.  

22 Lavičky ponúkajúce 
sedenie pre jednu osobu 
musia byť umiestňované vo 
vzájomných zoskupeniach.   
Bratislava, Parčík 
Záhradnícka x Karadžičova

21 Pri osádzaní lavičiek 
je potrebné myslieť i 
na osádzanie variát s 
podrúčkami. Bratislava, 
Park Škultétyho

23 Lavičky bez operadla 
sú vhodné pre flexibilné 
a krátkodobé sedenie.   
Bratislava, Park Jama
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Na frekventovaných peších ťahoch a v priestoroch kde sa vo všeobecnosti 
rýchlo obmieňajú ľudia, ako sú oblasti v blízkosti veľkých staníc verejnej 
dopravy, je vhodné umiestňovať lavičky bez operadla. Takto sa umožní 
flexibilné a obojstranné využitie lavičky. 
  

Lavičky nesmú slúžiť ako reklamná plocha. Na lavičke môžu byť umiestnené 
iba označenie vlastníka lavičky (mesto a jeho mestské časti, súkromný 
investor, prípadne donor, a pod.). Logo smie byť umiestnené ako celistvý prvok v 
neutrálnom vyhotovení voči materiálu a sfarbeniu lavičky. Logo nesmie reliéfne 
vystupovať. 

 Použitie historizujúceho mobiliáru je vhodné iba v odôvodnených prípadoch 
v lokalitách, kde tento dizajn kopíruje pôvodný historický dizajn. Takýto dizajn 
lavičky je prípustný v pamiatkovo chránených zónach a areáloch prislúchajúcich 
k pamiatkovo chráneným budovám, ktorým približne zodpovedá Zóna A.  
V ostatných zónach je použitie historizujúceho mobiliáru nevhodné.  

24 Historizujúci mobiliár 
je nevyhnutné aplikovať 
v historicky hodnotných 
zónach a v okolí historický 
hodnotných budov.  
Bratislava, Jviezdoslavovo 
námestie

25 Lavička nesmie slúžiť 
ako reklamná plocha, 
pričom sa na ňu může 
umiestniť logo investora. 
Praha

26 Pri výbere lavičiek 
sa odporúča voliť lavičky, 
ktoré je možné jednoducho 
opravovať.   Bratislava, 
Primaciálne námestie
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Typ a tvar

Zóna A1 (pamiatková rezervácia) - okrem Primaciálneho námestia a Námestia 
nežnej revolúcie
Historizujúci dizajn, liatinová oceľová konštrukcia s antracitovou povrchovou 
úpravou, oceľové podrúčky, drevená výplň sedacej časti a operadla, laťovanie 
cca 10 x 2 cm, povrchová úprava tmavé morenie. Tieto lavičky by mali ponúkať 
možnosť ukotvenia do podložia.

Zóna A2 (CMO) - okrem Hviezdoslavového námestia a Vajanského nábrežia
Zóna B (zvyšok mesta) - okrem sídliskových štruktúr a priemyselných areálov
Kompozičné osi
Moderný dizajn, organické tvary, subtílna kovová konštrukcia s antracitovou 
povrchovou úpravou, alternatívy s operadlom, bez operadla s podrúčkami bez 
podrúčok, drevená výplň sedacej časti a operadla, tvrdé drevo z lokálnych 
zdrojov. Laťovanie cca 5 x 2 cm, povrchová úprava – termizácia, bezfarebný olej. 
Varianty osadenia:

 ● podpovrchové kotvenie do betónovej pätky
 ● povrchové kotvenie do dlažby alebo iného povrchu

Zóna B (zvyšok mesta) - sídliskové štruktúry a priemyselné areály
Moderný dizajn, geometrickejšie prevedenie, mohutnejšia kovová nosná 
konštrukcia s pozinkovou povrchovou úpravou. Alternatívna nosná časť z betónu 
resp. prírodného kameňa, alternatívy s operadlom, bez operadla s podrúčkami 
bez podrúčok, drevená výplň sedacej časti príp. operadla, prevedenie tvrdé 
drevo s bezfarebnou povrchovou úpravou. 
Varianty osadenia:

 ● podpovrchové kotvenie do betónovej pätky
 ● povrchové kotvenie do dlažby alebo iného povrchu

Zóna C (prírodné prostredie)
Prírodné materiály (drevo), masívnejšie konštrukcie, menej ocele. Kotvenie – 
pevné podpovrchové kotvenie do betónovej pätky, povrchové kotvenie do 
dlažby, voľne stojaca lavička
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27 Príklad historizujúceho 
diazjnu vhodného do 
pamiatkovej rezervácie

28 Príklad moderného 
dizajnu s organickými 
líniami vhodného 
do historických ale 
aj moderenjších 
urbanistických štruktúr

29 Príklad moderného 
dizajnu s geometrickými 
líniami, vhodného do 
moderných urbanistických 
štruktúr alebo do 
dynamických oblastí so 
zvýšenou formou mobility.
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Farby a materiály 

Vhodné materiály pri dizajne lavičiek sú drevo, kov a prírodný kameň, no 
vhodnosť ich využitia sa líši v závislosti od charakteru priestoru, funkcie 
a kontextu. Preferovaným materiálom v exteriéri je však drevo, keďže 
poskytuje najväčší užívateľský komfort vďaka nízkej vodivosti tepla a 
relatívnej mäkkosti. Menej vhodné materiály sú kov a kameň, ktorých tepelná 
vodivosť výrazne znižuje komfortnosť sedenia v zimných a letných mesiacoch. 
Tieto materiály sú vhodné len pri špecifických situáciách ako sú terénne sedenie 
(integrované napríklad v schodisku), pri miestach kde je predpoklad zvýšeného 
namáhania lavičiek (napríklad pri športových či priemyselných areáloch) a pri 
špecifických architektonických riešeniach. Nevhodným materiálom sú plastové 
prvky verejného priestoru.  

Detaily vhodných materiálov sú definované nasledovne: 

 ● Drevo: Je najvhodnejším materiálom pre sedací mobiliár a to obzvlášť 
v oblastiach kde sa očakáva dlhší pobyt užívateľov, napríklad 
v parkoch či pri frekventovaných peších ťahoch. Drevo je však najviac 
náchylným materiálom na vandalizmus a opotrebúvanie sa,  preto je 
potrebné zvoliť drevo vyššej tvrdosti. S ohľadom na súčasné 
environmentálne výzvy je tiež potrebné použivať drevo, ktoré je 
dostupné z lokálnych zd rojov. Vhodnými typmi dreva sú napríklad 
agát, či jaseň. Termizácia dreva, jeho pravidelná údržba a každoročné 
aplikovanie ochranného náteru sú spôsoby, akými predĺžiť životnosť 
drevených komponentov lavičiek.  
 

 ● Kov: Kovové lavičky môžu byť použité v priestoroch, kde sa očakáva 
nadmerné používanie, či vandalizmus, keďže sú jednoduché na 
údržbu. Je ale nevyhnutné, aby sa tento typ lavičiek pevne fixoval do 
zeme kvôli bezpečnosti. Vhodnými typmi kovu sú oceľ, prípadne 
zliatina, pričom vo všeobecnosti je nutné sa vyhýbať mäkkým kovom. 
Vhodnými farebnými odtieňmi sú antracit /RAL 7016/ a Deuchebahn 
/DB703/. Prípustné je aj pozinkovanie povrchu.   

 ● Kameň / betón: Kamenné a betónové lavičky sú prijateľné tam, 
kde budú súčasťou dizajnu daného priestranstva, napríklad 
integrované vo svahu v prírodnom prostredí. Je potrebné využívať čo 
najtrvácnejší a odolný materiál, preferovane z prírodného kameňa z 
lokálnych zdrojov, napríklad žula. Prípustný je aj svetlý betón.  

30 Drevo sa odporúča ako 
základný univerzálny materiál 
pre sedaciu časť lavičky.   
Bratislava, Park Jama

31 Použitie kovových 
lavičiek je vhodné v nadmerne 
využívaných priestoroch.   
Bratislava, Landererova ulica

32 Pri použití kamenných 
lavičiek by sa mali voliť 
dlhotrvácne a odolné 
materiály.   Bratislava, 
Nábrežie Pribinova
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Kotvenie do podkladu

Ktovenie na chodníku s asfaltovou úpravou Ktovenie na chodníku s prídlažbou
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Ktovenie na chodníku s dláždenou úpravouKtovenie na chodníku s asfaltovou úpravou
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Ktovenie na chodníku s asfaltovou úpravou

33 Kotvenie lavičky do 
pevného základu.  

34 Detail kotvenia lavičky na 
chodníku s liatou úpravou.  

35 Detail kotvenia lavičky na 
chodníku s dlažbou.   
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Modelové situácie poskytnuté v tomto dokumente boli identifikované ako 
priestorové situácie, ktoré sa opakovane vyskytujú v meste a poskytujú 
možnosti pre výrazné zlepšenie situácie dostupnosti mobiliáru v meste. 
Najčastejšie pritom ide o umiestnenie na rozhraní rôznych typov komunikácií a 
zelene, pričom sa zohľadňujú aj špecifické požiadavky pri osádzaní odlišných 
typov lavičiek (s opierkou, bez opierky, sedenie so stolom). 

Minimálna šírka chodníku pre chodcov je 1,50 m, resp. 1,75 ak hranicu chodníka 
tvorí pevná prekážka, čomu sa musí podriadiť umiestnenie lavičiek vo verejnom 
priestore  (pozri → Priechodná šírka chodníka). 

Modelové situácie nižšie ponúkajú minimálne a optimálne parametre pre 
osádzanie lavičiek. Minimálne parametre sa môžu využívať len tam, kde 
optimálne rozmery nie sú uskutočniteľné. 
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Lavička umiestnená pri 
komunikácii

 ● Lavičky je potrebné osádzať na jednej osi s ostatnými prvkami 
mobiliáru, pričom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť prvkov 
mobiliáru od hrany lavičky minimálne 1,50 m, ideálne  však nie viac ako 
2 m.

 ● V zmysle STN 73 6110 je nutné zachovať minimálnu priechodnú šírku 
chodníka pri všetkých typoch cestných komunikácií /pozri sekciu -> 
Priechodná šírka chodníka/. Odporúča sa však aplikovať optimálnu 
priechodnú šírku, ktorou je minimálna priechodná šírka chodníka + 
0,75 m.

 ● Vzdialenosť osadenej lavičky od okraja komunikácie by mala byť 
minimálne 0,5 m.  
 

Lavička s opierkou
 
Modelové situácie nižšie vyobrazujú minimálne a optimálne parametre osádzania 
lavičiek s opierkou na chodníku. Keďže rozmery rôznych typov lavičiek sa líšia, 
pri definovaní týchto parametrov pomenúvame minimálnu šírku chodníka, ku 
ktorej je vždy potrebné zarátať rozmery lavičky.  

 ● Minimálna celková šírka chodníka pre pozdĺžne osadenie lavičky s 
opierkou pri komunikácii je 2,75 m + x. Optimálnym scenár je však pri 
celkovej šírke chodníka 3,50 m + x /x značí šírku lavičky/. Modelové 
situácie nižšie vyobrazujú niekoľko možností pozdĺžneho osádzania. 

 ● V prípade chodníkov od minimálnej celkovej šírky 2,25 m + y je možné 
lavičky osádzať kolmo. Optimálnym scenárom by bola celková šírka 
chodníka 3 m + y /y značí dĺžku lavičky/. V tomto prípade totiž priestor 
pre nohy nezužuje minimálnu priechodnú šírku chodníka. Je prijateľné 
tu zvažovať osadenie napríklad sedenia pre jednotlivcov, prípadne 
sedenia so stolom /pozri -> Sedenie so stolom/. 

 ● V tomto prípade môžu byť lavičky osádzané oproti sebe, prípadne 
chrbtom k sebe, musia však vždy poskytovať postačujúci manipulačný 
priestor pre kočík, vozík a pod. Scenáre nižšie poskytujú niekoľko 
riešení tejto situácie. Manipulačný priestor môže byť vytvorený v 
priestore medzi lavičkami, po ich stranách alebo v priestore medzi 
lavičkou a iným prvkom v PMZ.  

 ● Ak je manipulačný priestor vytvorený po stranách lavičiek, je potrebné 
rátať s celkovou šírkou chodníka 3,75 m + y. 
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Lavička bez opierky
 
Modelové situácie nižšie vyobrazujú minimálne a optimálne parametre osádzania 
lavičiek bez opierky na chodníku. Keďže lavička bez opierky umožňuje sedenie z 
oboch strán, tento dizajn lavičky vyžaduje pozmenené priestorové parametre.  

 ● Lavičky bez opierky sú najvhodnejšou alternatívou na sedenie na 
peších ťahoch, ktoré majú vysokú mieru mobility, napríklad pri 
prestupných staniciach, či pri cyklocestách. Rovnako ako pri 
predchádzajúcej sekcii, ilustrácie nižšie zobrazujú minimálne a 
optimálne scenáre pri rôznych typoch situácií, ktoré sa naskytujú pri 
osadádzaní lavičiek bez opierky na peších komunikáciách. 
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Lavička pred križovatkou a priechodom 

 ● Je možné osádzať lavičky v blízkosti križovatiek a priechodov pre 
chodcov v rámci PMZ. Výška lavičky však nemôže prevýšiť 0,9 m aby sa 
predišlo blokovaniu rozhľadu motorových vozidiel. 

 ● Z hľadiska parametrov osádzania je potrebné dodržiavať rovnaké 
pravidlá ako pri osádzaní lavičiek na ulici /pozri -> Modelové situácie: 
Ulica/ 

 ● Lavičky sa nesmú osádzať na vodiacich pásoch pre nevidiacich 
 ● Lavičky sú vhodnou a žiadanou náhradou za stĺpiky v blízkosti 

križovatiek 
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Lavička na rozhraní cyklistickej komunikácie 

 ● Pri dvoj-úrovňovej cykloceste je lavičky potrebné osádzať vo 
vzdialenosti 0,50 m od okraja komunikácie.  

 ● Pri dvoj-úrovňovej kombinácii cyklocesty a chodníka je vhodné 
osádzať lavičky ako doplnok alebo náhradu v stĺpikom. 

 ● Osadená lavička by mala nemala zužovať priechodnosť chodníka pod 
1,75 m.

 ● Pri jedno-úrovňovej kombinácii cyklocesty a chodníka pre peších je 
možné osádzať lavičky na hranu varovného pásu 
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Lavička v stromoradí
 
Modelové situácie nižšie detailne zobrazujú možnosti, ktoré sa naskytujú pre 
osádzanie lavičiek s opierkou v stromoradí. Podobne ako pri modelových 
situáciách vyššie, jednotlivé scenáre ponúkajú minimálne a optimálne parametre 
pre osádzanie lavičiek. 

 ● Lavičky je potrebné osádzať osovo súmerne vzhľadom k priestoru 
medzi stromami 

 ● Lavičky by mali ponechať optimálne 1,5 m odstup od kmeňu stromu, 
respektíve od okraja vsakovacej plochy stromu (napr. mreža) tak, aby 
sa vytvoril potrebný priestor pre odstavenie kočíka či vozíka 

 ● Lavičky sa nesmú osádzať priamo na zelenej ploche. Pri osádzaní 
lavičiek v zelenom páse, a v zeleni ako takej, je potrebné vytvoriť 
spevnenú plochu /pozri -> Inkluzívny prístup k mobiliáru/. 

 ● Lavička umiestnená na takejto spevnenej ploche musí poskytovať 
manipulačný priestor pre vozík, kočík a pod. Kôš nemôže byť 
umiestnený na tej istej strane ako manipulačný priestor. /pozri -> 
Vzťah s inými prvkami vo verejnom priestore/ 
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Lavička pri parkovisku
 
V prípade, že lavičky sú osádzané pri rozhraní cesty, na ktorej parkujú motorové 
vozidlá, je potrebné rozšíriť bezpečnostný pás (v prípade pozdĺžneho parkovania 
na 0,75 m a v prípade kolmého parkovania na 1 m). Dôvodom pre toto rozšírenie 
je potreba vytvorenia postačujúceho priestoru pre prístup k vozidlu tak, aby 
nedochádzalo k poškodzovaniu lavičiek.  

Scenáre nižšie detailne popisujú zmeny parametrov, ktoré nastávajú ak sa 
lavičky s opierkou osádzajú pri parkovných miestach.  
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Lavička umiestnená v zeleni

Lavička s opierkou
 
Modelové situácie nižšie zobrazujú scenáre osádzania lavičiek s opierkou v 
zeleni. Podobne ako pri modelových situáciách vyššie, tieto scenáre ponúkajú 
minimálne a optimálne parametre osádzania.  

 ● Lavičky nesmú byť osádzané priamo v zeleni. Je potrebné vytvoriť 
spevnenú plochu vhodnou povrchovou úpravou. Preferovanými 
úpravami sú mlat, prípadne dlažba.  

 ● Tento výsek by mal byť dostatočne široký na to, aby okrem osadenia 
lavičky poskytoval priestor pre nohy v minimálnej šírke 0,50 m. 

 ● Zároveň je potrebné vytvoriť priestor v rozmere minimálne 1x1,20 m 
pre odstavenie kočíka či vozíka /pozri sekciu -> Manipulačný priestor/ 

 ● Lavička umiestnená na takejto spevnenej ploche musí poskytovať 
manipulačný priestor pre vozík, kočík a pod. Kôš nemôže byť 
umiestnený na tej istej strane ako manipulačný priestor. /pozri -> Vzťah 
s inými prvkami vo verejnom priestore/  
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Lavička pri kríkoch

 ● Lavičky môžu byť umiestnené priamo na rozhraní s kríkmi. Priestor v 
ich okolí však musí spĺňať priestorové požiadavky a poskytovať 
dostatočný manipulačný priestor v zmysle prechádzajúcej sekcie /
pozri sekciu -> Lavička s opierkou v zeleni/. Je potrebné ponechať 
dostatočný priestor na vsakovanie vody do koreňového priestoru, ako 
aj umožňovať riadnu údržbu. 

Sedenie so stolom

Vhodnou a vítanou alternatívou k štandardným lavičkám vo verejnom priestore 
sú aj vhodne umiestnené sedenia so stolom, ktoré ponúkajú flexibilné využitie 
verejného priestoru. Modelové situácie nižšie ponúkajú scenáre umiestňovania 
takéhoto typu mobiliáru vo verejnom priestore s ohľadom na inkluzivitu a 
jednoduchosť užívania.   

 ● Umiestňovanie sedenia pri stoloch sa riadi rovnakými princípmi ako 
osádzanie lavičiek s operadlom, resp. bez operadla, napríklad čo sa 
týka priestoru na nohy. Toto závisí od typu sedenia.

 ● Pri vytváraní sedenia so stolom je nevyhnutné poskytovať dostatočný 
manipulačný priestor /pozri sekciu -> Manipulačný priestor/

 ● Stoly by mali mať iba jednu nohu, umiestnenú v strede, aby netvorili 
prekážku pre užívateľov na vozíku
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