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Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami

Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na 
komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči 
vchodu  a východu z příslušné stavby nebo výtahu.



Standardní hmatové úpravy na ploše a u vstupu



Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami

Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách 
a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být 
vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 
v počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé parkovací plochy:



Úprava vyhrazených stání

Vyhrazená stání pro 
- přepravující osoby těžce pohybově postižené 
- osoby doprovázející dítě v kočárku 
musí mít šířku nejméně 3500 mm, 
smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1 : 20 (5,0 %),
příčný sklon nejvýše v poměru 1 : 40 (2,5 %).

V případech podélného stání (při chodníku) musí být délka stání 
nejméně 7000 mm. 

K t ěmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový 
přístup z komunikace pro pěší.



Chodníky

Chodníky musí být široké nejméně 1,5 m  a smí mít podélný sklon 
nejvýše 1 : 12 (8,33 %) a příčný sklon v poměru nejvýše 1 : 50 (2,0 %), 
u mostních objektů v poměru nejvýše 1 : 40 (2,5 %).

Na úsecích s podélným sklonem větším než 1 : 20 (5,0 %), delších než 
200 m, musí být zřízena odpočívadla délky min. 1,5 m. Jejich sklon 
musí být pouze v jednom směru v poměru nejvýše 1 : 50 (2,0 %).

Překážky na komunikacích pro chodce musí být osazeny tak, aby byl 
zajištěn průchozí prostor podél přirození vodicí linie min. 1,5 m.

Snížený obrubník s výškou do 80 mm nad pojížděným pásem musí být 
opatřen varovným pásem. 

Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty (in-line 
brusle) s výškovým rozdílem do 80 mm musí být zřízen hmatný pás.

Na začátku (konci) obytné a pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás. 
Hranice nezvýšeného a- nebo t-bus pásu se označí varovným pásem.



Přechody pro chodce

Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhnout  
nejvýše přes dva protisměrné jízdní pruhy.

U nově navrhovaných nedělených přechodů je největší délka 6,5 m (7 m).

Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací (+ akustická signal.)
vždy přes 2 a více pruhů, délka do 9,5 m, v odůvodněných případech 
do 12 m, je-li nezvýšený tramvajový pás až 17 m.

Přechody pro chodce/místa pro přecházení a koridory pro přecházení 
tramvajového pásu musí mít obrubník s výškou max. 20 mm. Navazující 
šikmé plochy pro chodce smí mít podélný spád nejvýše v poměru 1 : 8 
(12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1 : 50 (2,0 %). 

Koridory pro přecházení tramvajového pásu řízené světelnou signalizací 
Musí být vybaveny akustickou signalizací.

Ovládání samoobslužných signalizačních zařízení musí být umístěno 
nejvýše 1200 mm od úrovně komunikace pro chodce. 



Nástupiště veřejné dopravy

Nástupiště městské hromadné dopravy a linkové dopravy musí mít 
výšku nástupní hrany 200 (rekonstrukce 160) mm. 

Nástupiště drah musí mít výšku odpovídající použitému vozovému 
parku, aby byl zajištěn bezbariérový vstup.

Vybavují se vodící linií (umělou =drážky) a signálním pásem. Signální 
pás označuje místo odbočení z vodící linie k místu nástupu do prvních 
dveří vozidel veřejné dopravy, resp. k označníku.

Zpevněné plochy na železnici přilehlé ke kolejišti a určené pro 
veřejnost se vybavují varovným a signálním pásem.

Výkopy a staveniště



Pro účely dlouhodobého parkování (okraj města, příměstská zóna)
se ve vazbě na HD navrhují parkoviště P+R, B+R.

Na okrajích center je vhodné zřizovat parkoviště P+G, B+G.
Účelné je redukovat dlouhodobé parkování (zpoplatnění) 
i poptávku odstavování (zpoplatnění, zóny).

U vybraných zastávek HD je vhodné zřizovat parkoviště K+R.

U železničních a autobusových nádraží (letišť) je třeba zajistit 
potřebný počet parkovacích stání pro:
zaměstnance, taxi, vozidla cestujících (vícedenních), diváků (letiště),
vozidla čekající na příjezdy (přílety).










