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Možnosti pro dojíždění na kole – úřady státní správy 

Název úřadu Adresa 
Stojany 

před 
budovou 

Možnost 
umístit 
kola za 
vrátnicí 

Kryté stání Poznámky 

Úřad vlády ČR 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01 Praha 1 ���� � � 

Není možnost zamknout kolo o rám 
Stojany pro většinu kol nepoužitelné tzv. „lamače výpletů“ 

Kancelář Senátu 
Parlamentu ČR 
 

Valdštejnské nám. 17/4 
118 01 Praha 1 � ���� � 

Je možné kolo zamknout k zábradlí na malém nádvoří u sochy 
Albrechta z Valdštejna 
Pod dohledem pracovníka bezpečnostní služby   

Kancelář 
Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu ČR 

Sněmovní 4 
118 26 Praha 1 � � � 

Parkování před vchodem, uzamčení k hromosvodu 
Vjezd dovnitř není vůbec možný 
Pod dohledem Policie ČR 

Ministerstvo 
dopravy 

nábř. L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 ���� � � Bezpečné „tulipánové“ stojany 

Ministerstvo 
zemědělství 

Těšnov 65/17 
117 05 Praha 1 � ���� 

Negaranto
vané 

Parkování u značky před vchodem 
Umístit kola v zamčeném dvoře je možné pouze na zvláštní 
žádost. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Na Františku 1039/32 
110 15 Praha 1 � � � 

Parkování u zábradlí u přilehlého parkoviště (není možné u 
budovy z důvodu ochrany památkově chráněné stavby) 
Hlídané parkoviště, možnost parkování u značky pod dozorem 
hlídače 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Staroměstské nám. 932/6 
110 15 Praha 1 � � � 

Ozdobná mříž před vchodem 
Možnost umístění ve zvláštní místnosti se nakonec nepotvrdila 

Ministerstvo 
financí 

Letenská 525/15 
118 10 Praha 1 � � � 

Parkování u značky před vchodem 
Možnost umístění ve zvláštní místnosti se nakonec nepotvrdila 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Loretánské nám. 5 
118 00 Praha 1 � ���� ���� 

Parkování není možné ani u značky před vchodem – 
bezpečnostní opatření 
Po dohodě je možné parkovat ve stojanu v areálu ministerstva 
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Možnosti pro dojíždění na kole – úřady státní správy 

Název úřadu Adresa 
Stojany 

před 
budovou 

Možnost 
umístit 
kola za 
vrátnicí 

Kryté stání Poznámky 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 � ���� � 

Parkování na nádvoříčku v areálu ministerstva, uzamčení 
k hromosvodu 
 

Ministerstvo 
kultury 

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1 � � � 

Parkování u značky před vchodem 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Palackého nám. 375/4 
128 01 Praha 2 � � � 

Parkování velmi obtížné, jediná možnost uzamčení je k nástěnce 
před budovou ministerstva, kde kolo blokuje bezbariérový 
nájezd pro vozíčkáře 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Na poříčním právu 376/1 
128 00 Praha 2 � � ���� 

Parkování u značky před vchodem 
Po předchozí dohodě se správou budov se nabízí možnost 
uschování kola uvnitř 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Vyšehradská 424/16 
128 10 Praha 2 � ���� ���� 

Parkování u značky před vchodem, případně nabídka od 
pracovníka bezpečnostní služby umístit kolo za vrátnici do 
průchodu (kryté stání pod dohledem) nebo na dvůr (veřejnosti 
nepřístupné nekryté stání ) 

Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 00 Praha 7 � ���� � Parkování u značky před vchodem 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Vršovická 1442/65 
100 10 Praha 10 ���� ���� ���� 

Stojany venku před budovou ministerstva – není možnost 
zamknout kolo o rám (krátkodobé parkování) 
Možnost zanechat si kolo za vrátnicí pod schody ve střeženém 
prostoru ve stojanu (dlouhodobé parkování) 

Ministerstvo 
obrany České 
republiky 

Tychonova 1 
160 00 Praha 6 � ���� � 

Parkování u značky před vchodem 
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Možnosti pro dojíždění na kole – orgány hl. m. Prahy 

Název úřadu Adresa 
Stojany 

před 
budovou 

Možnost 
umístit 
kola za 
vrátnicí 

Kryté stání Poznámky 

Magistrát hlavního 
města Prahy 

Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 ���� � � 

Stojany před budovou, možnost zamknout si kolo do stojanu za 
rám (pouze delším lankovým zámkem) 

TSK Praha 
Řásnovka 8 
110 15 Praha 1 ���� � ���� 

Kvalitní stojany „účka“ kryté pod loubím 

Dopravní podnik hl. 
m. Prahy 

Na bojišti 5 
120 00 Praha 2 � � � 

Parkování u značky před vchodem 

 
 


