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ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ

1. Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu

2. Opatření pro osoby s omezenou schopností orientace
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Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu:

• výškový rozdíl pochozích ploch nejvýše 20 mm
• šikmé plochy pro chodce navazující na snížený obrubník smí mít 

podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon 
nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

• podélný sklon komunikace nejvýše 8,33 %
• příčný sklon komunikace nejvýše 2,0 %
• průchod šířky nejméně 900 mm
• ovládací prvky ve výšce 600 až 1200 mm nad povrchem pochozí 

plochy
• manipulační plochy a odpočívadla se sklonem pouze v jednom 

směru nejvýše 2,0 %
• odpočívadla o délce nejméně 1500 mm na komunikacích s 

podélným sklonem nad 5,0 % delších než 200 m
• bezbariérová rampa u změn dokončených staveb s maximálním 

podélným sklonem 12,5 % při délce nejvýše 3000 mm

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Opatření pro osoby s omezenou schopností orientace -
se zrakovým postižením:

• vodicí linie přirozená nebo umělá

• signální pás

• varovný pás

• hmatný pás

• vodicí pás přechodu

• varovný pás na speciální dráze

• vodicí linie s funkcí varovného pásu

• akustický prvek

• průchozí prostor podél přirozené vodicí linie nejméně 1500 mm

• zúžený průchozí prostor v místě technického vybavení 
komunikace nejméně 900 mm

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Vodicí linie:

Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých 
a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího 
prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty

• Přirozená vodicí linie

• Přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, 
obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl 
nebo jiné kompaktní prvky šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 
300 mm.

• Přirozenou vodicí linií NENÍ obrubník chodníku směrem do vozovky !!!

• Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být 
nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných 
případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.

• Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 8000 mm musí být 
doplněno vodící linií umělou.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Vodicí linie:
Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých 
osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují 
žádné předměty

• Umělá vodicí linie

• Speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením 
při pohybu v interiéru nebo exteriéru.

• Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru nejméně 300 mm a v 
exteriéru 400 mm.

• Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu. 
Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce 
odpovídající šířce vodicí linie.

• V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být 
žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Signální pás:
• Zvláštní forma umělé vodicí linie označující místo odbočení z vodicí linie k orientačně důležitému místu, 

zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, popřípadě k železničnímu přejezdu nebo přechodu a 
současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy nebo přístup ke 
schodům do podchodu nebo na lávku a určuje okraj obytné a pěší zóny.

• Musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn 
dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit a ž na 1000 mm.

• Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí 
být vnímatelný bílou holí a nášlapem.

• Musí být vizuálně kontrastní od okolní plochy. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v 
památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a 
při použití barevných vzorů v dlažbě.

• Musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém 
úhlu.

• V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající 
jejich šířce.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Varovný pás:
• Zvláštní forma umělé vodicí linie označující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale 

nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě 
sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na železniční přejezd nebo přechod, okraj nástupiště 
tramvajové zastávky s pojížděným mysem, místo se zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části 
nástupiště kolejové dopravy, okraj zpevněné plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku 
nebo změnu dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny.

• Musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující 
se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.

• Musí být vizuálně kontrastní od okolní plochy. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v 
památkových zónách a rezervacích.

• Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou 
méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na 
straně u přirozené vodicí linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně.

• Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem musí být opatřen varovným 
pásem.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.

9



Hmatný pás:

• Zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, 
které na chodníku s cyklistickou stezkou nebo 
pásem pro in-line brusle určuje rozhraní mezi 
vymezeným prostorem pro chodce a cyklisty nebo 
in-line brusle.

• Musí mít šířku 300 až 400 mm a jeho povrch musí 
mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu 
odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou 
holí a nášlapem.

• Musí být vizuálně kontrastní od okolní plochy. Od 
požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v 
památkových zónách a rezervacích.

• Hmatný pás musí přesahovat signální pás na obou 
stranách nejméně o 800 mm.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Vodicí pás přechodu:
• Zvláštní forma umělé vodicí linie, která slouží k orientaci osob se zrakovým 

postižením při přecházení; musí mít šířku 550 mm a skládá se z 2 x 3 nebo 2 x 2 
pásků. 

• Zřizuje se, je-li trasa přecházení delší než 8000 mm, vedená v šikmém směru, 
nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm a musí navazovat na 
případné signální pásy na chodníku.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Varovný pás na speciální dráze:
• Zvláštní forma varovného pásu, který na nástupišti metra odděluje bezpečnostní 

pás od ostatní plochy nástupiště.

• Varovný pás na speciální dráze musí mít šířku 150 mm.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Vodicí linie s funkcí varovného pásu:
• Zvláštní forma umělé vodicí linie, která na železničním nástupišti slouží osobám 

se zrakovým postižením k orientaci při podélném pohybu po něm a zároveň 
odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. 

• Vodicí linie s funkcí varovného pásu musí mít šířku 400 mm. Vizuálně kontrastní 
označení se provádí pouze v šířce 150 mm.



Akustický prvek:
• Je to buď akustická signalizace pro chodce se znamením "Stůj" či se znamením 

"Volno" nebo orientační majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s 
hlasovou frází. 

• Formulace hlasových frází musí respektovat zásady prostorové orientace osob 
se zrakovým postižením.

• Majáček se umisťuje zpravidla do osy vstupu.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Pager pro vyvolání hlasové fráze 
zrakově postiženým



Zarážka pro bílou hůl:

• Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní 
zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít :

• ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl 
jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec, popřípadě lze odsunout zarážku 
za obrys překážky nejvýše o 200 mm 

• ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl 
oplocení, sledující půdorysný průmět překážky

• Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami 
nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

• Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno 
možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou 
než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru (např. pod schodištěm).

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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Zabezpečení konstrukcí v pochozích plochách pro 
osoby s omezenou schopností pohybu :

• Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny 
madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a 
poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. 

• Bezbariérové rampy (sklon max. 1:16, tj. 6,25%) musí být po obou stranách 
opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, 
která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s 
vyznačením v jejich půdorysném průmětu. 

• Bezbariérové rampy a lávky musí mít po obou stranách opatření proti sjetí 
vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou 
nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

zdroj: ČSN 73 6110, Vyhl. 398/2009 Sb.
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