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Znalost místních poměrů 
• Dopravně – inženýrské posouzení: síť komunikací a dopravních tras, znalost územního 

plánu a ÚPD,  Limity území, dopravních koridorů, dopravní poměry (intenzita) na 
komunikacích, dopravní chování osob v daném území, v požadovaném časovém období.

• Extravilán x intravilán

POSTUP

Zatřídění komunikací
• Funkční skupiny: C, D1, D2

Dopravní značení
• Schválené dopravní značení PČR
• Pravidlo dvou smyslů | Principy univerzálního designu (UD) 

Návrh bezbariérového řešení
• V závislosti na dopravním značení a funkční skupině komunikací: C-D1, C-D2, D1-D2  
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Užívání 
prostoru

Vize a 
potřeby

Plánování

Projektová 
fáze

Realizační 
fáze

Provozní fáze

Údržba, 
opravy, 

rekonstrukce

Likvidační 
fáze

SYNERGICKÝ EFEKT PŘÍSTUPNOSTI

OOSPO
UD
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 Principy (UD) Univerzálního designu
jsou obecné a dají se aplikovat na všechny činnosti, prostory i výrobky.

Univerzální návrh je takový, který  umožňuje v co největším rozsahu být použitelný všemi lidmi bez 

rozdílu věku a schopností.  (Ronald Lawrence Mace, 1991)

SEDM PRINCIPŮ UNIVERZÁLNÍHO NÁVRHU = přístupného návrhu

1. Rovné užívání dle rozličných schopností člověka (samostatnost užívání).

2. Flexibilita užívání = výběr z nabídky, volba rozhodnutí.

3. Jednoduché a intuitivní použití bez požadované znalosti nebo zkušenosti.

4. Srozumitelné a snadno vnímatelné informace bez ohledu smyslových schopností (vícesmyslové vnímání).

5. Minimalizace rizik (tolerance chyb, delší časový interval, asistenční tlačítka, únik).

6. Nízká fyzická námaha = efektivní využití s minimem úsilí.

7. Použitelnost = návaznost a funkčnost prostor, aktivit, informací (interiér x exteriér x dopravní prostředek).  
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PRINCIPY UNIVERZÁLNÍHO DESIGNU
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Pro pochopení základních potřeb uživatel je lze rozdělit do skupin a k nim přiřadit zásadní
bariéry v prostoru. V přístupném prostředí je nutné zachovat právo volby o použité trase (její
délce, výškových rozdílech, strojním zařízení), ovládacího prvku, placení nebo o způsobu získání
informací.

• OSOBY S DOMINANTNÍM POHYBOVÝM POSTIŽENÍM NEBO OMEZENÍM ovlivňují bariéry:

− překonání výškového rozdílu pochozích ploch a jejich kvality a sklonů;
− nedostatečného průchozího a manipulačního prostoru;
− nižší průměrná rychlost pohybu (kromě elektrického vozíku);
− použití nižší ovládací síly;
− překonání šíře mezer mezi vozidlem a hranou nástupiště, mezer v pochozím povrchu.

• OSOBY S DOMINANTNÍM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NEBO OMEZENÍM ovlivňují bariéry:
− se získáním orientace v prostoru;
− se získáním informací;
− s kvalitou pochozích ploch;
− nedostatečným volným průchozím prostorem u vodicích linií (nečekané překážky).

UŽIVATELÉ VEŘEJNÉHO PROSTORU
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• OSOBY S DOMINANTNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU ovlivňují bariéry:

− v komunikaci (domluva s ostatními uživateli prostoru);

− se získáním informací (pokud jsou jen akustické, při mimořádnostech v dopravě);

− se zpožděnou reakcí v bezpečnostním odstupu nebo pásu (elektromobilita).

• OSOBY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU ovlivňují bariéry:

− v komunikaci (domluva s ostatními uživateli prostoru);

− se získáním informací (pokud jsou jen vizuální nebo jen akustické, při mimořádnostech v dopravě);

− se zpožděnou reakcí v bezpečnostním odstupu nebo pásu (elektromobilita).

UŽIVATELÉ VEŘEJNÉHO PROSTORU
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PŘEDZAHRÁDKY a reklamy

• Dodržení volného průchozího prostoru (pásu pro chodce)       2x 750 mm = 1500 mm
250/500 + 2x750 = 1750/2000        250 + 2x750 = 1750 → 2x 900 = 1800 mm
vozovka + bezpečnostní odstup souvislá linie + bezpečnostní odstup míjení PP osob

• Dodržení vodicí linie  (zarážka pro bílou hůl  100 – 250 mm, pevný horní díl 1100 mm)  
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Zdroj: autor, Praha Zdroj: P. Karásek, Brno



Vhodná řešení

Zdroj: Praha, Manuál předzahrádky  MHMPPZdroj: autor, Pardubice
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Nevhodná řešení

Zdroj: P. Lněnička, Praha Zdroj: Karásek, Brno
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Nevhodná řešení

Zdroj: autor, Znojmo
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Nevhodná řešení
Zdroj: autor, Znojmo Zdroj: autor, Pardubice

2 x 800 = 1600 

UVL 400

SP 800
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Zdroj: upraveno dle  WIENER Pavel. Prostorová orientace a samostatný pohyb nevidomých 
a slabozrakých, 1986, Avicenum 

Pohyb těžce zrakově 
postižených osob
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Zdroj: autor, měření chůze zrakově postižených osob 2021, Disertační práce
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VODICÍ LINIE = spojnice hmatově rozeznatelných trvalých orientačních bodů tvořících linii, která 
slouží k vedení  zrakově postižených  osob využívajících techniku bílé hole. 

VEŘEJNÝ 
PROSTOR

VODICÍ LINIE

ORIENTAČNÍ 
BODY 

ORIENTAČNÍ 
ZNAKY

• sluchový
• čichový
• hmatový (změna povrchů, struktura terénu)
• tepelný (sluneční záření, vítr)
• směrový (horizontální,vertikální)

• nároží  nebo rizalit budovy
• volně stojící sloup, prodejní automat
• podstavec tabule (OS + IS), akustický majáček, atd.

• PŘIROZENÁ

• UMĚLÁ

pevný prvek (min. šířka 400 mm, výška 300 mm, 

délka 1500 mm), vnější stěna domu, podezdívka 
plotu, sadová obruba (+0,06 m), zábradlí, palisáda

speciálně vytvořená součást stavby sloužící 
k orientaci ZPO (HMATNÉ PRVKY)

TRVALÁ 
INFORMACE

PROMĚNLIVÁ 
INFORMACE 

16

VODICÍ LINIE (VL)
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800 800
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VODICÍ LINIE (VL):  max. přerušení < 8 m

• přirozená: + 0,06 m nad pochozí plochu přirozená VL 
např. sadový obrubník, gabiony, palisáda, podezdívka 
plotu, architektonický pevný prvek (min. šířka 400 mm, 

výška 300 mm, délka 1500 mm)

• umělá vodicí linie: 
podélná drážka (šíře 400 mm pro exteriér), 

volný prostor z obou  stran min. 800 mm od osy)

POVRCH VL 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7 Ověření shody → TN 
TZÚS skupina výrobků 12.03
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ZMĚNA SMĚRU – BEZ ROZCESTÍ
Vodicí linie na sebe navazuje, 
přednostně 90°

Liberec , terminál MHD, 2010

Volný prostor
600 mm
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ZMĚNA SMĚRU – ROZCESTÍ –
MOŽNOST ODBOČENÍ
vynechané hladké místo  (0,4 x 0,8 m)

Před platností  aktualizace NV č. 163/2002 Sb. 
(2017) 

UVL

400 mm

SP od označníku

800 mm

Volný 

prostor

600 mm

Liberec , terminál MHD, 2010
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FOTO: autor, Hradec Králové 

VODICÍ LINIE UMĚLÁ
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Zdroj: P. Karásek, BrnoZdroj: autor, Harrachov

UMÍSTĚNÍ REKLAM A PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ u vodicí linie nebo v průchozím prostoru



Průchozí šíře

Zdroj: autor, Liberec

Světlá šíře min. 900 mm Zdroj:: D. Lanzová, Praha 
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Sdílené koloběžky a kola

Zdroj: autor, Hradec Králové Zdroj: autor, Berlín

Nevhodná řešení
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24Zdroj: P. Karásek, Brno

Vhodná řešení

Zdroj: autor, Pardubice

Zdroj: autor, Pardubice

1) Zachování 
průchozího 
prostoru vedle 
vodicí linie

2) Je-li vodicí linie 
přerušena > 8 m, 
doplněna UVL.
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SCHODIŠTĚ

Řešení 
1) VAROVNÝ PÁS šíře 400 mm – upozornění na 
trvale nebezpečné místo 

2) PEVNÁ PŘEKÁŽKA, PEVNÁ ČÁST
(zarážka pro bílou hůl  100 – 250 mm, 
pevný horní díl výška   1100 mm)

Zdroj: autor, Jilemnice

Situace, kdy se varovný pás provádí před
schodištěm, vyrovnávacími stupni, nákladního
výtahu v chodníku nebo zakladač aut v chodníku.
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Zdroj: autor, Pardubice

ZAJIŠTĚNÍ PODCHODNÉ VÝŠKY (exteriér 2200 mm)
Max. 300 mm za půdorysný průmět: zarážka pro
slepeckou hůl (100 -250 mm), zábrana 1100 mm.
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Robson Square, 
Vancouver,
Arthur Erickson

(Foto: Maggie 
MacPherson/CBC)
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DIAGONÁLNÍ RAMPA VE SCHODIŠTI

Foto: Ing. arch. Jiří Kočí

Vyhlášky č. 398/2009 Sb.:
§2 odst.1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné
prostranství;
§4 odst. (1) - pochozí zpevněné plochy;
§5 odst. (1) a (2) - přístup do stavby.

• Pokud se jedná o jediný přístup veřejnosti do stavby,
musí se navrhnout dle požadavků na rampy
a schodiště dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

• Je-li bezbariérový přístup pro veřejnost zajištěn
jinou přístupnou cestou, potom se na tuto rampu
vyhl. č. 398/2009 Sb. nevztahuje v plné výši.
Bezbariérová trasa (cesta) musí být jasně značena
i z tohoto směru přístupu a současně zůstává
povinnost na zajištění bezpečnosti osob na schodišti.

Zdroj: https://i.pinimg.com/564x/a9/86/05/a98605f95304c6400eaa119439028a8a--landscape-
steps-urban-landscape.jpg 28



Zdroj: https://live.staticflickr.com/1852/42418016250_668ebeed05_b.jpg
29
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Kontrasty (vizuální a hmatné) musí zajistit bezpečný přístup na zastávku, identifikaci
místa nástupu do prvních dveří vozidla a bezpečný pohyb podél nástupní hrany.

Pohled osobou se zdravým zrakem Pohled osobou se zdravým zrakem 

Pohled osobou slabozrakou Pohled osobou slabozrakou

BAREVNÝ KONTRAST JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ ZRAKOVÁ OSTROST!

Foto. Autor: Liberec, Železný Brod
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ZRCADLOVÉ PLOCHY

31

Obr. 79
FOTO  Mgr., Bc.  Petr Karásek



Vyhl. č. 398/2009 Sb., bod 2.3.1. Příloha č.1
Stupnice nástupního a výstupního 
schodišťového stupně každého schodišťového 
ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být 
výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.

Kontrast je pro zrakové vnímání důležitější než zraková ostrost a to platí pro všechny 
uživatele s výjimkou osob s úplnou slepotou.

Obr. 72
https://docplayer.cz/17920759-Staveb-bezbarierove-uzivani-staveb-ing-renata-zdarilova-ph-d.html
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Vyhl. č. 398/2009 Sb., bod 2.2.1. -2.3.2. Příloha č.1
Ve  stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné 
dopravy … 
→ schody o šířce ≥ 3000 mm a více: stupnice označena pruhem 
žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti 
max. 50 mm od hrany schodu.

ČSN 73 6425-2:2009, čl. 5.9.7 Přestupní uzly a stanoviště
Nejmenší šířka schodišť na hlavních přístupových trasách je 
3500 mm. Šířka schodišť vyúsťující na nástupiště má být nejméně 
2 250 mm.
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≥ 3000 mm

Označení hřebene

Obr. 73 Obr. 74

Obr. 76

Obr. 75
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Osoby slabozraké vnímají kontrastní 
podstupnici  jako vodorovnou plochu stupnice! 

ČSN EN 16584-1 Železniční aplikace – Konstrukční 
úpravy pro OOSPO – Obecné požadavky – Část 1: 
Kontrast

Zdroj: http://www.protiskluzu.cz/228-839-thickbox/protiskluzove-schodove-kryty-zlutocerne.jpg
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-Generel bezbariérových tras
-Všechny cesty nemusí být bezbariérové 
-Bezpečnost osob má prioritu

NÁMĚSTÍ
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ORIENTAČNĚ DŮLEŽITÝ BOD

INFORMAČNÍ TABULE MĚSTA

Kompaktní prvek  min. šíře 400 mm,
min. výšky 300 mm, min. délky 1500 mm

SP musí končit u VL

FOTO:  autor, Liberec, Nerudovo nám.
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VODNÍ PRVKY

Foto: A. Jungmann, Frýdlant
Rekonstrukce náměstí, V. Balda, J. Janďourek

Kompaktní prvek  min. šíře 400 mm,
min. výšky 300 mm, min. délky 1500 mm

• UVL povede trasu mimo vodní prvek 
= obchozí trasa

• Lemování VP (rozdíl hmatový, vizuální)
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Zdroj: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ateliér IAV a Ateliér Steiner a Malíková.

NEVHODNÉ ŘEŠENÍ
Pokud se jedná o hlavní trasu v lokalitě, 
parkem, tak je nutné zajistit vodicí linii, 
nebo pochozí pruh. 

Velmi těžké zadání:
- Zajistit plynulý provoz všech účastníků
- Zajistit bezpečnost všech účastníků
- Zajistit odtok srážkové vody do zeleně
- Udržet kreativitu a právní odpovědnost.
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Zdroj: 
Foto 1: https://www.prazskekasny.cz/brevnovsky-klaster-oranzerie/; Foto 2: https://www.prazskekasny.cz/betonova-fontana-u-stanice-metra-cerny-most/; Foto 3) https://www.prazskekasny.cz/bazen-s-plastikou-rodina/;
Foto 4) https://www.prazskekasny.cz/fontana-visionary/#&gid=1&pid=2

1) Břevnov

2) Černý Most

3) Háje, Rodina

4) Holešovice, Plynární

VHODNÁ ŘEŠENÍ – mimo VL hlavní trasy, zabezpečení (bez pádu)
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VOD - bus

Zdroj: https://www.informuji.cz/objekt/13704-kasna-po-fajrumtu/

Nový Bor, Gabriela Králová a Lucie Chroustová, realizace 2018 „Po fajrumtu“
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OCHRANA STROMŮ

Ochrana nadzemní viditelné části stromů – mříže a korzety.  Ochrana kořenového prostoru – neviditelná 
nutnost!

ČSN 83 9021 čl. 5.4.1. 
Omezený prostor pro zakořeňování (náměstí, ulice, velkoprostorové květináče)

Nezakrytá nebo trvale pro vzduch a vodu propustný kryt (plocha) min. 6 m2.

Prostor pro kořenový systém  16 m2 a hloubka 0,8 m.

Zdroj: https://zahradnicentrumbelousek.cz/wp-content/uploads/2020/10/2017082909285292078424.jpg; https://www.mival.cz/storage/photo/eshop/small/litinova_mriz_atyp.jpg
https://mestskymobiliar.cz/wp-content/uploads/2020/05/pitko-escape-rakousko-2-768x432.jpg


