
 

369/2001 Sb. 
 

VYHLÁŠKA 
Ministerstva pro místní rozvoj 

 
ze dne 10. �íjna 2001 

 
o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
 

 Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona �. 50/1976 Sb. 
, o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní zákona �. 83/1998 Sb. : 
 

�ÁST PRVNÍ 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
 

Rozsah platnosti 
 

 (1) Podle této vyhlášky se postupuje p�i zpracování a po�izování územn� plánovací 
dokumentace a územn� plánovacích podklad�, p�i navrhování, umís�ování, povolování nebo 
ohlašování, provád�ní a kolaudaci staveb  
a) bytových dom� obsahujících více než t�i samostatné byty (dále jen "bytové domy"), 
  
b) dom� s byty zvláštního ur�ení a dom� zvláštního ur�ení, 1) staveb a za�ízení ústavního 
charakteru ur�ených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen 
"stavby pro sociální pé�i"), 
  
c) ob�anského vybavení v �ástech ur�ených pro užívání ve�ejností, 
  
d) v nichž se p�edpokládá zam�stnávání více jak 20 osob, pokud provoz v t�chto stavbách umož�uje 
zam�stnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
  
e) ur�ených pro zam�stnávání osob s t�žkým zdravotním postižením, 
  
f) škol, p�edškolních za�ízení a školských za�ízení. 2) 
  
 (2) Ustanovení této vyhlášky se použijí též p�i provád�ní udržovacích prací, zm�n staveb, 
zm�n v užívání staveb, pokud to závažné d�vody nevylu�ují. 
  
 (3) U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s 
ohledem na zájmy státní památkové pé�e. 3) 
  

§ 2 
 

Vymezení základních pojm� 
 

 Pro ú�ely této vyhlášky se rozumí  
a) ob�anským vybavením stavby ur�ené pro1. ve�ejnou správu, soudy, státní zastupitelství, 
policii, v�znice, pošty a orgány zájmové samosprávy, 
2. sd�lovací prost�edky (nap�íklad rozhlas, televize, tisk), ob�anská sdružení, politické strany 
a politická hnutí, 
3. obchod, služby, ve�ejné stravování, provozní za�ízení staveb pro výrobu a skladování, správu a 
údržbu budov, ve�ejných sítí, 
4. t�lovýchovu, rekreaci a sport, 
5. za�ízení pro mimoškolní vzd�lávání, 
6. kulturu, zejména divadla, kina, knihovny, spole�enské sály, muzea, hrady, zámky, výstavní 
sín�, kostely, modlitebny, ob�adní sín�, 
7. zdravotnictví a sociální pé�i, 
8. ve�ejnou dopravu v�etn� místních komunikací a ve�ejn� p�ístupných ploch, 
9. motorismus (nap�íklad autoservisy, �erpací stanice, stanice technické kontroly, dálni�ní 
odpo�ívky, autodromy), 
10. ubytovací za�ízení pro cestovní ruch (nap�íklad hotely, penziony, motely, turistické 
ubytovny), 
11. hromadné ubytovny (nap�íklad internáty, koleje, ubytovny pro trvalé ubytování pracovník�, 



stavby nebo �ásti staveb ur�ené pro ubytování více jak 20 osob s výjimkou tábor� v p�írod� a 
ubytovacích za�ízení pro cestovní ruch), 
12. ve�ejné telefonní automaty, obdobná za�ízení a poštovní schránky; 
  
b) osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - osoby postižené pohybov�, zejména osoby na 
vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"), zrakov�, sluchov�, osoby pokro�ilého v�ku, t�hotné ženy a 
osoby doprovázející dít� v ko�árku, dít� do t�í let, pop�ípad� osobu s mentálním postižením; 
  
c) šikmou rampou - �ást komunikace nebo samostatná konstrukce umož�ující vlastní p�ístup do 
stavby nebo p�ekonávání výškového rozdílu mezi �ástmi stavby, p�i�emž jde o ohrani�enou šikmou 
rovinu, p�evyšující okolní plochu o více než 20 mm; 
  
d) orienta�ním bodem pro zrakov� postižené osoby - trvalé místo, které je snadno, rychle a 
jednozna�n� vnímatelné p�edevším hmatem, pop�ípad� sluchem a výrazn� se odlišuje od okolního 
prost�edí; 
  
e) orienta�ním znakem pro zrakov� postižené osoby - dopl�ující trvalá informace hmatová, sluchová 
nebo �ichová, vedoucí k vytvo�ení správné p�edstavy zrakov� postižených osob o prost�edí nebo 
prostoru; 
  
f) vodicí linií - spojnice hmatných orienta�ních bod� umíst�ných v pochozích plochách a na 
vnit�ních i vn�jších komunikacích; vodicí linie se d�lí na p�irozené vodicí linie a um�lé vodicí 
linie; vodicí linií není obrubník chodníku sm�rem do vozovky; 
  
g) p�irozenou vodicí linií - spojnice hmatných orienta�ních bod� vzniklých uspo�ádáním stavby 
nebo jejích jednotlivých prvk� umíst�ných v pochozích plochách a na vnit�ních a vn�jších 
komunikacích; 
  
h) um�lou vodicí linií - spojnice vytvo�ených hmatných orienta�ních bod� umíst�ných v pochozích 
plochách a na vnit�ních i vn�jších komunikacích; 
  
i) signálním pásem - zvláštní forma um�lé vodicí linie ur�ující zrakov� postiženým osobám p�esný 
sm�r ch�ze, zejména p�i p�echázení vozovky nebo p�i p�ístupu k místu nástupu do vozidel hromadné 
dopravy; 
  
j) varovným pásem - zvláštní forma um�lé vodicí linie ohrani�ující místo, které je pro zrakov� 
postižené osoby trvale nebezpe�né, zejména ozna�ení hranice mezi chodníkem a vozovkou na p�echodu 
nebo sestupného schodu zapušt�ného do chodníku; 
  
k) hmatným pásem - zvláštní forma varovného pásu ohrani�ující místo, které na chodníku s 
cyklistickou stezkou ur�uje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, p�i�emž v 
ulici v obytné zón� ohrani�uje zónu bezpe�ného pohybu zrakov� postižených osob; 
  
l) vodicím pásem p�echodu - pás ší�ky 550 mm umíst�ný ve vozovce, který je sou�ástí vodorovného 
dopravního zna�ení; 
  
m) akustickým orienta�ním majákem - akustické za�ízení s vyhrazenými tóny p�ípadn� dopln�nými o 
hlasovou frázi, které je v trvalém provozu nebo je dálkov� spoušt�no zrakov� postiženými osobami; 
  
n) dálkovým ovládáním akustických a dalších za�ízení - vysílací rádiové za�ízení ovládané zrakov� 
postiženými osobami, které je aktivují; 
  
o) induk�ní smy�kou - za�ízení pro nedoslýchavé osoby umož�ující jim pomocí osobní kompenza�ní 
pom�cky p�ijímat zvuk akustických reproduk�ních za�ízení, zejména ozvu�ení sálu kina nebo 
p�ekladatelský servis. 
  

§ 3 
 

 (1) P�erušit p�irozené vodicí linie lze nejvýše na vzdálenost 6000 mm mezi jednotlivými 
�ástmi p�irozeného hmatného vedení zrakov� postižených osob, zejména mezi obvodovými st�nami 
jednotlivých dom� umíst�ných p�i chodníku. Délka jednotlivých �ástí p�irozeného hmatného vedení 
musí být nejmén� 1500 mm, ší�ka 400 mm a výška 300 mm. 
  
 (2) Um�lá vodicí linie musí být p�ímá, v interiéru nejmén� 300 mm široká, v exteriéru 
nejmén� 400 mm. Zm�ny sm�ru a odbo�ky se z�izují p�ednostn� v pravém úhlu. Odbo�ení musí být 
vyzna�eno p�erušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající ší�ce vodicí linie. V 
oboustranné vzdálenosti nejmén� 800 mm od osy um�lé vodicí linie nesmí být žádná p�ekážka. Um�lá 
vodicí linie musí navazovat na p�irozenou vodicí linii. U ostrovních nástupiš� a vn�jších 
nástupiš� na železni�ních drahách je funkce vodicí linie slou�ena s funkcí varovného pásu. 
  
 (3) Signální pás musí mít ší�ku 800 až 1000 mm a výrazn� odlišnou strukturu a charakter 



povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný slepeckou holí a nášlapem p�i dodržení 
barevného kontrastu v��i okolí. Od požadavku na barevný kontrast lze ustoupit v památkových 
zónách a rezervacích, v soub�hu cyklistické stezky a chodníku a p�i použití barevných vzor� v 
dlažb�. Signální pás musí být ukon�en u p�irozené nebo um�lé vodicí linie. Zm�ny sm�ru a odbo�ky 
se z�izují p�ednostn� v pravém úhlu. V míst�, kde se spojují dv� trasy signálních pás�, musí být 
signální pásy p�erušeny v délce 800 mm. Materiál použitý pro vytvo�ení signálního pásu nelze na 
ve�ejn� p�ístupných plochách a komunikacích použít k jinému ú�elu. 
  
 (4) Varovný pás musí mít ší�ku 400 mm a výrazn� odlišnou strukturu a charakter povrchu 
odlišující se od okolí; musí být vnímatelný slepeckou holí a nášlapem p�i dodržení barevného 
kontrastu v��i okolí. Od požadavku na barevný kontrast lze ustoupit v památkových zónách a 
rezervacích. Varovný pás musí p�esahovat signální pás na obou stranách nejmén� o 800 mm. Materiál 
použitý pro vytvo�ení varovného pásu nelze na ve�ejn� p�ístupných plochách a komunikacích použít 
k jinému ú�elu. 
  

�ÁST DRUHÁ 
 

�EŠENÍ P�ÍSTUP� DO STAVEB, P�ÍSTUPNOSTI KOMUNIKACÍ A VE�EJNÝCH PLOCH 
 

§ 4 
 

 (1) Do staveb uvedených v § 1 odst. 1 musí být alespo� jeden vstup v úrovni komunikace pro 
p�ší bez vyrovnávacích stup��. Brání-li tomuto �ešení závažné technické d�vody, m�že být 
vyrovnání výškového rozdílu �ešeno šikmou rampou provedenou dle bodu 1.3. p�ílohy �. 1 k této 
vyhlášce, pop�ípad� zvedacím za�ízením (dále jen "bezbariérový p�ístup"). 
  
 (2) P�ístup ke stavbám uvedeným v § 1 odst. 1 písm. c), e) a f) se musí pro zrakov� 
postižené osoby vytý�it p�irozenými nebo um�lými vodicími liniemi nebo akusticky. 
  

§ 5 
 

 (1) Chodníky, lávky pro p�ší, podchody, nástupišt� a nástupní ostr�vky hromadné dopravy a 
ostatní pochozí plochy musí být �ešeny zp�sobem stanoveným v bod� 1. p�ílohy �. 1 k této 
vyhlášce. 
  
 (2) Na všech vyzna�ených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla 
musí být vyhrazen nejmén� následující po�et stání pro vozidla zdravotn� postižených osob:  
- jedno stání p�i celkovém po�tu mén� než dvacet stání, 
  
- dv� stání p�i celkovém po�tu dvacet až �ty�icet stání, 
  
- 5 % stání p�i celkovém po�tu p�esahujícím �ty�icet stání; procentuální podíl vyhrazených stání 
se zaokrouhluje na celá �ísla sm�rem nahoru. 
 Vyhrazená stání musí být upravena zp�sobem uvedeným v bod� 3.1. p�ílohy �. 1 k této vyhlášce a 
ozna�ena mezinárodním symbolem p�ístupnosti podle bodu 1. p�ílohy �. 2 k této vyhlášce. K t�mto 
vyhrazeným stáním musí být zajišt�n bezbariérový p�ístup z komunikace pro p�ší. 
  
 (3) Úprava prostor pro umíst�ní telefonních budek, telefonních hovoren, ve�ejných 
telefonních automat� a obdobných za�ízení v�etn� p�ístupu k nim a p�ístupu k poštovním schránkám 
je stanovena v bodech 1. a 3.2. p�ílohy �. 1 k této vyhlášce. 
  
 (4) Úprava ve�ejn� p�ístupných ploch, sad� a park� je stanovena v bod� 1. p�ílohy �. 1 k 
této vyhlášce. 
  

�ÁST T�ETÍ 
 

�EŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOM�, STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉ�I, STAVEB, V NICHŽ SE 
P�EDPOKLÁDÁ ZAM�STNÁVÁNÍ VÍCE JAK 20 OSOB, STAVEB UR�ENÝCH PRO 
ZAM�STNÁVÁNÍ OSOB S T�ŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB ŠKOL, 

P�EDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZA�ÍZENÍ 
 

§ 6 
 

Vnit�ní komunikace a vybavení 
 

 (1) P�ístup do všech prostor� staveb uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), b), d) až f) musí 
být zajišt�n vodorovnými komunikacemi, schodišti, výtahy a zvedacími plošinami �ešenými zp�sobem 
stanoveným v bodech 1., 1.2., 1.3. a 1.7. p�ílohy �. 1 k této vyhlášce, pokud není dále stanoveno 



jinak. U staveb uvedených v § 1 písm. a) a d), které jsou vícepodlažními budovami bez výtah�, 
musí být zajišt�n bezbariérový p�ístup vnit�ními komunikacemi nejmén� do jednoho podlaží, ve 
kterém jsou umíst�ny p�evážn� prostory ur�ené pro hlavní ú�el užívání stavby. 
  
 (2) Stavby uvedené v § 1 odst. 1 písm. b), d) až f) musí mít �ást každého hygienického 
za�ízení upravenou pro pot�eby osob na vozíku v souladu s požadavky uvedenými v bod� 2.4. p�ílohy 
�. 1 k této vyhlášce. U budov s administrativním a obdobným provozem musí být takto upravené 
hygienické za�ízení vždy alespo� jedno pro dv� podlaží. 
  
 (3) Prostory pro shromaž�ování 50 a více osob ve stavbách uvedených v § 1 odst. 1 písm. f) 
musí být vybaveny induk�ní smy�kou a ozna�eny mezinárodním symbolem hluchoty podle bodu 2. 
p�ílohy �.2 k této vyhlášce. 
  

§ 7 
 

Byty zvláštního ur�ení a obytné �ásti staveb pro sociální pé�i 
 

 Požadavky na �ešení byt� zvláštního ur�ení 1) a obytných �ástí staveb pro sociální pé�i 
jsou uvedeny v p�ílohách �. 1, 3 a 4 k této vyhlášce. 
  

§ 8 
 

Spole�né prostory bytových dom� a staveb pro sociální pé�i 
 

 Spole�né prostory bytových dom� a staveb pro sociální pé�i, které nejsou vícepodlažními 
budovami bez výtahu, zejména prádelna, sušárna a sklep, musí být upraveny tak, aby je mohly 
užívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
  

§ 9 
 

Provozní prostory staveb, v nichž se p�edpokládá zam�stnávání více jak 20 osob, staveb ur�ených 
pro zam�stnávání osob s t�žkým zdravotním postižením a staveb škol, p�edškolních a školských 

za�ízení 
 

 (1) Provozní prostory staveb uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) až f) musí spl�ovat 
požadavky uvedené v bodech 2.5.1. a 2.5.3 p�ílohy �. 1 k této vyhlášce tak, aby umož�ovaly osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace vykonávat všechny �innosti, pro které jsou provozní 
prostory ur�eny. Požadavky na hygienická za�ízení umíst�ná v t�chto provozních prostorách jsou 
stanoveny v bod� 2.4. p�ílohy �. 1 k této vyhlášce. 
  
 (2) Z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a požární ochrany se 
požadavky uvedené v odstavci 1 uplat�ují p�i �ešení  
a) ploch provozních místností, 
  
b) uspo�ádání provozního za�ízení, 
  
c) komunika�ních ploch, 
  
d) instalace výrobního za�ízení, 
  
e) p�ístupu a možnosti ovládání výrobního za�ízení, 
  
f) signaliza�ního za�ízení, 
  
g) skladových prostor�. 
  

§ 10 
 

 Tvo�í-li stavby ur�ené pro zam�stnávání osob s t�žkým zdravotním postižením jeden areál s 
bytovými domy s byty zvláštního ur�ení, p�ípadn� i se stavbami ob�anského vybavení, postupuje se 
p�i �ešení prostor� ur�ených pro užívání zdravotn� postiženými osobami p�im��en� podle ustanovení 
�ásti druhé, t�etí a �tvrté této vyhlášky. 
  

�ÁST �TVRTÁ 
 

�EŠENÍ STAVEB OB�ANSKÉHO VYBAVENÍ 
 

§ 11 
 

Vnit�ní komunikace a vybavení 



 
 (1) P�ístup do �ástí staveb ob�anského vybavení ur�ených pro užívání ve�ejností musí být 
zajišt�n podle § 6 odst. 1. 
  
 (2) U zm�n staveb s nejmén� dv�ma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo šikmou 
rampou a výtah ani šikmou rampu nelze z technických d�vod� dodate�n� z�ídit, musí být osobám s 
omezenou schopností pohybu umožn�no užívat alespo� vstupní podlaží t�chto staveb. Neumož�uje-li 
to konstruk�ní �ešení stavby, lze pro zajišt�ní p�ístupu osobám s omezenou schopností pohybu 
využít nákladní výtah s úpravou pro p�epravu t�chto osob. U staveb s výtahem musí být osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace umožn�n p�ístup do všech podlaží ur�ených pro užívání 
ve�ejností. 
  
 (3) Základní informa�ní grafické za�ízení pro orientaci ve�ejnosti ve stavbách ob�anského 
vybavení podle § 2 písm. a) bod� 1 až 4 a 6 až 10 musí mít kontrastní a osv�tlené nápisy a 
piktogramy. 
  

§ 12 
 

Ostatní prostory 
 

 (1) Ve stavb�, ve které je hygienické za�ízení ur�ené pro užívání ve�ejností, musí být v 
každém tomto za�ízení nejmén� jedna kabina WC v odd�lení pro muže a nejmén� jedna kabina WC v 
odd�lení pro ženy �ešena v souladu s požadavky stanovenými v bod� 2.4. p�ílohy �. 1 k této 
vyhlášce. U zm�n staveb lze z�ídit jednu kabinu WC, spl�ující požadavky podle v�ty první, pro ob� 
pohlaví p�ístupnou p�ímo z chodby. Pokud to závažné d�vody vylu�ují, m�že být kabina zcela 
výjime�n� p�ístupná z odd�lení pro ženy. Kabina nemusí mít p�edsí�ku v p�ípadech, kdy je 
p�ístupná z prostoru, který není obytnou ani pobytovou místností. 
  
 (2) V hledištích musí být nejmén� 2 místa pro umíst�ní vozíku upravena podle bodu 2.5.2. 
p�ílohy �. 1 k této vyhlášce. 
  
 (3) Stavby v �ástech ur�ených pro užívání ve�ejností musí být navrženy a realizovány tak, 
aby bylo umožn�no jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména byl 
umožn�n p�ístup nejmén� k jedné z pokladen, p�ípadn� p�epážek s upravenou výškou, p�ístup ke 
sprchám, WC, do prostor� závodiš� a ostatních sportoviš� p�i zajišt�ní pot�ebných úprav 
informa�ních systém�. 
  
 (4) Ve stavbách pro ubytovací za�ízení cestovního ruchu a hromadných ubytoven s kapacitou 
vyšší než deset pokoj� musí nejmén� následující po�et pokoj� spl�ovat požadavky uvedené v 
p�ílohách �. 1 a 3 k této vyhlášce:  
- jeden pokoj p�i celkovém po�tu do jednoho sta pokoj�, 
  
- jedno procento pokoj� p�i celkovém po�tu p�esahujícím jedno sto pokoj�; procentuální podíl 
upravených pokoj� se zaokrouhluje na celá �ísla sm�rem nahoru. 
 Hmatný orienta�ní znak pro ozna�ení spole�ného hygienického za�ízení musí být umíst�n v 
blízkosti dve�ní kliky ve výši 1500 mm od podlahy. 
  
 (5) Prostory a za�ízení uvedené v odstavcích 1 až 4 musí být ozna�eny mezinárodním 
symbolem p�ístupnosti podle bodu 1. p�ílohy �. 2 k této vyhlášce a na vhodném míst� musí být 
umíst�na orienta�ní tabule s ozna�ením p�ístupu k nim. 
  
 (6) Prostory pro shromaž�ovaní 50 a více osob a místa ur�ená pro podávání informací 
ve�ejnosti ve stavbách ob�anského vybavení uvedených v § 2 písm. a) bodech 1, 2, 6 a 8 musí být 
vybaveny induk�ní smy�kou a ozna�eny mezinárodním symbolem hluchoty podle bodu 2. p�ílohy �. 2 k 
této vyhlášce. 
  

�ÁST PÁTÁ 
 

USTANOVENÍ P�ECHODNÁ A ZÁV�RE�NÁ 
 

§ 13 
 

 V �ízeních podle stavebního zákona zahájených a pravomocn� neskon�ených p�ede dnem 
ú�innosti této vyhlášky, p�i kolaudaci a výkonu státního stavebního dohledu staveb povolených na 
základ� �ízení zahájených p�ede dnem ú�innosti této vyhlášky se stavby posuzují z hlediska 
spln�ní obecných technických požadavk� zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace podle dosavadní právní úpravy. 
  

§ 14 
 



 Zrušuje se vyhláška �. 174/1994 Sb. , kterou se stanoví obecné technické požadavky 
zabezpe�ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
  

§ 15 
 

 Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 15. prosince 2001. 
 

Ministr: 
Ing. Lachnit, CSc. v. r. 

 
P�íl.1 

  
1. 

Komunikace 
  

 1.1. Úprava povrch�  
1.1.1. Povrch chodník�, schodiš�, šikmých ramp a podlah vnit�ních komunikací musí být rovný, 
pevný a upravený proti skluzu. Hodnota sou�initele smykového t�ení musí být nejmén� 0,6, u 
šikmých ramp pak 0,6 + tg alfa, kde alfa je úhel sklonu rampy. 
  
1.1.2. P�echody pro chodce p�es komunikace pro motorová a kolejová vozidla, drážní p�echody a 
p�echody p�es cyklistické stezky musí být �ešeny podle bodu 1.5. této p�ílohy. 
  
1.1.3. Pochozí šikmé plochy pokud nejsou rampami podle bodu 1.3. této p�ílohy, smí mít sklon 
nejvýše 1:12 (8,33 %). 
  
1.1.4. Komunikace pro p�ší musí být �ešeny tak, aby byla d�sledn� dodržena vodící linie pro 
zrakov� postižené osoby. P�ekážky na komunikacích pro p�ší, zejména stožáry ve�ejného osv�tlení, 
dopravní zna�ky, stromy, telefonní automaty musí být osazeny tak, aby byl zachován pr�chozí 
profil ší�ky nejmén� 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 900 mm u technického vybavení 
komunikací s svislého dopravního zna�ení. P�erušení p�irozené vodící linie v délce v�tší než 6000 
mm musí být dopln�no vodící linií um�lou. 
  
1.1.5. P�ekážky na komunikacích pro p�ší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (ty� zábradlí, 
horní díl oplocení) a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou h�l (spodní ty� zábradlí, 
podstavec), sledující p�dorysný pr�m�r p�ekážky, pop�ípad� lze odsunout zarážku za obrys p�ekážky 
nejvýše o 200 mm. 
  
1.1.6. Nad ve�ejn� p�ístupnými komunikace a plochami mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm 
nad povrchem umíst�ny pouze pevné �ásti stavby, které vystupují z obrysu st�n maximáln� 250 mm, 
zejména výkladce, technická a jiná za�ízení a dále technické vybavení staveb obdobného 
charakteru. U za�izovacích p�edm�t� a technického vybavení staveb délky do 400 mm (m��eno 
soub�žn� se st�nou objektu) lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. 
  
 1.2. Výškové rozdíly Výškové rozdíly u p�echod� pro chodce, vn�jších a vnit�ních 
komunikací nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být �ešeny šikmými rampami dle bod� 1.3.3. až 
1.3.7. a 1.3.9. této p�ílohy, p�ípadn� zvedacími za�ízeními. 
  
 1.3. Schodišt� a šikmé rampy v�etn� schodiš� a šikmých ramp v podchodech  
1.3.1. Sklon schodiš�ového ramene nesmí být v�tší než 28 st. a výška schodiš�ového stupn� v�tší 
než 160 mm; to neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1 písm. a). 
  
1.3.2. Schodiš�ová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opat�eny madly ve výši 900 mm, 
která musí p�esahovat o 150 mm první a poslední schodiš�ový stupe�, p�ípadn� za�átek a konec 
šikmé rampy s vyzna�ením v jejich p�dorysném pr�m�tu. 
  
1.3.3. Šikmé rampy musí být široké nejmén� 1300 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v 
pom�ru 1:12 (8,33 %). 
  
1.3.4. Není-li šikmá rampa delší než 3000 mm, smí mít sklon nejvýše v pom�ru 1:8 (12,5 %); to 
neplatí u staveb podle § 1 odst. 1 písm. b) a e). 
  
1.3.5. Šikmé rampy musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící ty�. 
  
1.3.6. Šikmá rampa delší než 9000 mm musí být p�erušena podestou v délce nejmén� 1500 mm. Podesty 
musí mít i kruhová nebo jinak zak�ivená šikmá rampa. 
  
1.3.7. Podesty šikmých ramp musí mít délku nejmén� 1500 mm. 
  
1.3.8. Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodiš�ového ramene nebo vyrovnávacích 
schod� musí být výrazn� kontrastn� rozeznatelná od okolí. U schodiš� v dopravních stavbách a u 



místních komunikací musí být stupnice ozna�ena pruhem žluté barvy ší�ky 100 mm na délku schodu, 
ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. V ostatních stavbách lze p�ipustit kontrastní 
ozna�ení celé stupnice, pop�ípad� jen pruhu. Kontrastní ozna�ení podstupnice je nep�ípustné. 
Reklamy lze umístit na podstupnice za p�edpokladu spln�ní p�edchozích podmínek. 
  
1.3.9. Schodišt�, rampy a konstrukce vybíhající do prostoru musí být upraveny podle bodu 1.1.5. 
této p�ílohy tak, aby bylo zabrán�no možnosti vstupu zrakov� postižených osob do prostoru s nižší 
výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 
  
 1.4. Chodníky  
1.4.1. Chodníky musí být široké nejmén� 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a 
p�í�ný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). 
  
1.4.2. Na úsecích s podélným sklonem v�tším než 1:20 (5,0 %), delších než 200 m, musí být z�ízena 
odpo�ívadla o podélném a p�í�ném sklonu nejvýše 1:50 (2,0 %). 
  
1.4.3. Chodníky v místech p�echod� p�es komunikace musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 
mm oproti vozovce a musí být opat�eny signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími 
liniemi. U zm�n dokon�ených staveb musí být signální pásy jen v p�ípad�, že bude zajišt�na 
bezpe�nost p�i p�echázení zrakov� postižených osob. Navazující šikmé plochy musí odpovídat 
požadavk�m na šikmé rampy dle bodu 1.3. této p�ílohy. Po celé délce sníženého obrubníku, sm�rem 
do chodníku, musí být z�ízen varovný pás ší�e 400 mm p�i sou�asném zachování p�esahu nejmén� 800 
mm na ob� strany signálního pásu. Obdobn� tento pás musí být z�ízen i v místech výjezd� z 
hromadných garáží a parkoviš�. Varovný pás lze provést i místo sníženého obrubníku. 
  
1.4.4. V ulicích obytných zón, kde není p�irozená vodící linie, musí být z�ízen p�i jedné stran� 
ve vzdálenosti 800 mm od okraje komunikace hmatný pás ší�e 400 mm. Jeho vlastnosti jsou shodné s 
vlastnostmi signálních a varovných pás�. 
  
1.4.5. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty musí být z�ízen hmatný pás ší�e 300 
až 400 mm, který je sou�ástí pásu pro chodce. 
  
 1.5. P�echody a nástupišt�  
1.5.1. P�echody situované u staveb podle § 1 odst. 1 písm. c) a vybavené signalizací, musí mít 
samoobslužné za�ízení s prodlouženou délkou intervalu. 
  
1.5.2. P�echody vybavené sv�telnou signalizací musí být vybaveny též signalizací zvukovou. 
Sloupek signalizace pro p�ší se umis�uje p�edevším do signálního pásu. 
  
1.5.3. Ovládání samoobslužných signaliza�ních za�ízení musí být umíst�no nejvýše 1200 mm od 
úrovn� komunikace pro p�ší. 
  
1.5.4. U p�echod� vedených p�es komunikace v šikmém sm�ru, u p�echod� delších než 8000 mm a u 
p�echod� v oblouku musí být v rámci vodorovného dopravního zna�ení vyzna�en vodící pás p�echodu 
navazující na signální pás na chodníku. 
  
1.5.5. Nejmén� jeden p�ístup k nástupišti hromadné dopravy musí mít bezbariérové úpravy. 
  
1.5.6. Nástupišt� m�stské hromadné dopravy a linkové dopravy musí mít výšku nástupní hrany 200 mm 
a p�i svém okraji úpravy pro zrakov� postižené osoby, které jsou vnímatelné zbytkem zraku 
(kontrast), nášlapem a slepeckou holí. Úpravy jsou závislé na druhu dopravního prost�edku dle 
zvláštního p�edpisu4). U ozna�ník� zastávek hromadné dopravy musí být z�ízen signální pás. 
  
1.5.7. Na p�ístupu ke stavbách dopravního systému ve m�stech, zejména u nádraží, podchodových 
hal, stanic metra musí být umíst�ny akustické navád�cí a orienta�ní systémy. Akustické navád�cí 
systémy se navrhují na základ� odborného posudku konzulta�ního st�ediska Sdružení pro životní 
prost�edí zdravotn� postižených v �eské republice po konzultaci s odborníkem pro výcvik 
samostatného pohybu zrakov� postižených osob. 
  
 1.6. Vstupy do budov  
1.6.1. P�ed vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejmén� 1500 mm x 1500 mm, p�i otevírání 
dve�í ven nejmén� 1500 mm x 2000 mm. Za vodorovnou plochu se považuje i plocha ve sklonu v pom�ru 
nejvýše 1:50 (2,0 %). 
  
1.6.2. Vstupní dve�e musí umož�ovat otev�ení nejmén� 900 mm; tento požadavek platí i pro hlavní 
k�ídlo dvouk�ídlových dve�í. Smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chrán�ny proti 
mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny nerozbitným sklem. Otevíravá dve�ní k�ídla musí 
být ve výši 800 až 900 mm opat�ena vodorovnými madly p�es celou jejich ší�ku, umíst�nými na 
stran� opa�né než jsou záv�ry, s výjimkou dve�í automaticky ovládaných. Dve�e karuselového 
provedení musí umožnit pr�jezd osoby na vozíku bez dalších podmi�ujících opat�ení, jinak musí být 
dopln�ny dalšími otevíravými dve�mi. 



  
1.6.3. Ozna�ení prosklených vstup� musí být provedeno podle bodu 2.2.2. této p�ílohy. 
  
1.6.4. Zámek dve�í musí být umíst�n nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 
  
1.6.5. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovn� podlahy. 
  
1.6.6. Vstup musí být osv�tlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osv�tlením vn� a 
uvnit� budovy. 
  
 1.7. Výtahy a zvedací plošiny (šikmé i svislé)  
1.7.1. Volná plocha p�ed nástupními místy do výtah�, schodiš�ových výtah� a svislých zdvihacích 
plošin ur�ených pro dopravu osob na vozících musí být nejmén� 1500 mm x 1500 mm nebo o pr�m�ru 
1500 mm. Rozm�ry volné plochy p�ed nástupními místy u schodiš�ových výtah� a svislých zdvihacích 
plošin ur�ených pro dopravu sedících nebo stojících osob mohou být zmenšeny za p�edpokladu 
zajišt�ní bezpe�ného nástupu do t�chto za�ízení. 
  
1.7.2. Ší�ka šachetních a klecových dve�í výtah�, schodiš�ových výtah� a svislých zdvihacích 
plošin s ohrazenou šachtou a vstupní otvory za�ízení neohrazených musí být nejmén� 800 mm. 
  
1.7.3. U výtah� mohou být použity pouze samo�inné vodorovn� posuvné dve�e. 
  
1.7.4. Klec výtahu musí mít ší�ku nejmén� 1100 mm, hloubku 1400 mm, u zm�n staveb musí mít ší�ku 
nejmén� 1000 mm a hloubku 1100 mm. Dopravní plošina schodiš�ových výtah� a svislých zdvihacích 
plošin ur�ených pro dopravu osob na vozíku musí mít ší�ku nejmén� 800 mm a délku 1250 mm s tím, 
že pokud je toto za�ízení instalováno ve stavbách ob�anského vybavení, musí mít ší�ku nejmén� 900 
mm a délku 1400 mm. U svislých zdvihacích plošin ur�ených pro dopravu stojící osoby musí být 
ší�ka nejmén� 650 mm a délka nejmén� 650 mm; v p�ípad� dopravy do výšky 500 mm pak ší�ka nejmén� 
325 mm a délka nejmén� 350 mm. 
  
1.7.5. Klece výtah� musí být vybaveny obousm�rným dorozumívacím za�ízením umíst�ným nejvýše 1000 
mm nad podlahou, sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umíst�ným v dosahu ovládacích 
prvk�. Ovládací prvky výtahu musí být umíst�ny výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti 
nejmén� 400 mm od �elní nebo zadní st�ny klece. 
  
1.7.6. Ovláda�e pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro znovuotev�ení dve�í, obousm�rnou 
komunikaci a p�ípadné další ovláda�e v klecích výtah� musí mít hmatné zna�ení v souladu s jejich 
funkcí. Hmatné zna�ení je možné umístit - na neaktivních �ástech ovládacích prvk� tak, že vlevo 
od ovlada�� se umístí ozna�ení v Braillov� slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly, - na 
aktivních �ástech ovládacích prvk� s tím, že nejmenší síla pot�ebná ke stla�ení ovláda�e je 2,5 N 
a nejv�tší 5 N. Velikost hmatných symbol� musí být nejmén� 15 mm a nejvýše 40 mm plastického 
provedení s tlouš�kou písma 1 mm + 0,5 mm - 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné 
ozna�ení nesmí být ryté. 
  
1.7.7. Akusticky musí být ve stanici oznámen p�íjezd klece výtahu do stanice a v kleci výtahu 
musí být oznámen p�íjezd výtahu do stanice, ve které výtah zastavil. Nastavení akustických 
signál� musí být v rozmezí 35 až 55 dBA. 
  
1.7.8. Ve stavbách ob�anského vybavení musí být chod pohyblivých chodník�, pohyblivých schod� a 
ramp s ur�ením jejich polohy a sm�ru jízdy signalizován akustickým za�ízením, které je pomocí 
dálkového ovládání spoušt�no zrakov� postiženými osobami. H�eben na vstupu i výstupu z pásu 
pohyblivých za�ízení musí být proveden v kontrastní žluté barv�. 
  

2. 
Vnit�ní prostory 

 
 2.1. Podlahy Podlahy místností musí mít povrch se sou�initelem smykového t�ení nejmén� 
0,6; to neplatí pro stavby podle § 1 odst. 1 písm. a). 
  
 2.2. Okna  
2.2.1. Nejmén� jedno okno musí mít pákové uzáv�ry nejvýše 1100 mm nad podlahou; to neplatí pro 
stavby podle § 1 odst. 1 písm. a). 
  
2.2.2. Okna s parapetem5) a prosklené st�ny s parapetem nižším než 500 mm, musí mít spodní �ást 
do výšky 400 mm opat�eny proti mechanickému poškození a ve výšce 1100 mm až 1600 mm opat�eny 
výraznou páskou ší�ky nejmén� 50 mm, nebo pruhem ze zna�ek o rozm�ru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od 
sebe maximáln� 150 mm, jasn� viditelnými proti pozadí. 
  
 2.3. Dve�e  
2.3.1. Dve�e musí mít sv�tlou ší�ku nejmén� 800 mm, u staveb dle § 1 odst. 1 písm. b) 900 mm. 
  



2.3.2. Prosklené st�ny nebo dve�e, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí 
být ve výšce 1100 mm až 1600 mm ozna�eny výraznou páskou ší�ky nejmén� 50 mm, nebo pruhem ze 
zna�ek o rozm�ru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe maximáln� 150 mm, jasn� viditelnými oproti 
pozadí. Spodní �ást takových dve�í musí být upravena obdobn� jako prosklené st�ny podle bodu 
2.2.2,. této p�ílohy. 
  
2.3.3. Otevíravá dve�ní k�ídla musí být ve výši 800 až 900 mm opat�ena vodorovnými madly p�es 
celou jejich ší�ku, umíst�nými na stran� opa�né než jsou záv�sy. 
  
 2.4. Hygienická za�ízení  
2.4.1. Horní hrana sedátka klozetové mísy musí být ve výši 500 mm nad podlahou, pokud není v 
p�íloze �. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak, ovládání splachovacího za�ízení musí být umíst�no po 
stran� nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách klozetové mísy musí být sklopná madla ve 
vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. Klozetová místa musí být osazena tak, 
aby vedle ní byl prostor ší�ky nejmén� 800 mm, mezi jejím �elem a zadní st�nou kabiny WC bylo 
nejmén� 700 mm. Dve�e se musí otevírat sm�rem ven a musí být opat�eny z vnit�ní strany vodorovným 
madlem. Zámek dve�í musí být odjistitelný zvenku. V kabin� WC musí být umíst�no umyvadlo. 
Nejmenší rozm�ry kabiny jsou 1600 mm x 1800 mm, u zm�n dokon�ených staveb 1400 mm x 1400 mm. 
  
2.4.2. Umyvadlo musí být opat�eno výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být 
vodorovné madlo umož�ující op�ení. Zrcadlo nad umyvadlem musí mít úpravu umož�ující jeho 
naklopení. 
  
2.4.3. Vana musí mít úpravy podle bodu 1.6. p�ílohy �. 3 k této vyhlášce. 
  
2.4.4. Sprchové boxy a sprchové kouty musí mít nejmenší p�dorysné rozm�ry 1400 mm x 1400 mm. Musí 
být vybaveny sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umož�ujícím bo�ní nebo �elní p�ístup. 
Ru�ní sprcha s pákovým ovládáním, op�rné madlo a mýdelník musí být umíst�ny v dosahu ze sedátka, 
na st�n� kolmé ke st�n�, na které je osazeno. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo 
koutu m�že �init nejvýše 200 mm. 
  
 2.5. Manipula�ní prostory a plochy  
2.5.1. Nejmenší manévrovací plocha pro vozík je 1200 mm x 1500 mm. 
  
2.5.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít p�dorysné rozm�ry 1000 mm x 1200 mm, musí být na rovné 
podlaze s výhledem na jevišt� a p�ístupné zezadu. 
  
2.5.3. P�edm�ty vybavení a manipula�ního za�ízení musí být osazeny v rozmezí výšek 600 mm až 1200 
mm od podlahy. 
  
2.5.4. �ást prodejních pult� a ve�ejných p�epážek u staveb ob�anského vybavení podle § 2 písm. a) 
bod� 1., 3., 6. až 10. této vyhlášky musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 
mm. U t�chto �ástí prodejních pult� musí být p�edsunutá plocha ší�ky nejmén� 250 mm pro možnost 
manipulace se zbožím. P�ed p�epážkami musí být zajišt�n pr�chod ší�ky nejmén� 900 mm. 
  
 2.6. Informa�ní za�ízení  
2.6.1. Základní informa�ní za�ízení pro orientaci musí být dopln�na akustickými, taktilními a 
optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením. Musí mít kontrastní dostate�n� 
velké a osv�tlené nápisy a jednotné piktogramy. 
  
2.6.2. Elektronické informa�ní systémy pro ve�ejnost musí být uživatelné zrakov� postiženými 
osobami bez zásahu do softwarového a hardwarového vybavení. 
  

3. 
Ve�ejné plochy 

 
 Na rozlehlých pochozích plochách, zejména na nám�stích, p�ších zónách, v halách a v 
místech kde nelze pro bezpe�ný pohyb zrakov� postižených osob použít p�irozené vodící linie musí 
být z�ízeny vodící linie um�lé. 
  
 3.1. Parkovišt� a odstavné plochy Ší�ka stání pro vozidla zdravotn� postižených osob na 
parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být nejmén� 3500 mm a smí mít sklon nejvýše v 
pom�ru 1:20 (5,0 %). V p�ípadech podélného stání (p�i chodníku) musí být délka stání nejmén� 7000 
mm. 
  
 3.2. Ve�ejné telefonní automaty, obdobná za�ízení a poštovní  
schránky 3.2.1. Manipula�ní plocha p�ed ve�ejným telefonním automatem, jiným obdobným za�ízením a 
poštovní schránkou smí mít sklon nejvýše 1:20 (5,0 %) s nejmenšími p�dorysnými rozm�ry 1000 mm x 
12000 mm, které musí být dodrženy i u ve�ejné telefonní hovorny. 
  
3.2.2. Výška pro umíst�ní manipula�ního za�ízení ve�ejného telefonního automatu, jiného obdobného 



za�ízení a poštovní schránky smí být v rozmezí 600 mm až 1200 mm. 
  
3.2.3. Prostor u ve�ejného telefonního automatu musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm 
nad podlahou nebo sedací op�rou, v bezprost�ední blízkosti p�ístroje. 
  
3.2.4. P�i skupinovém osazení ve�ejných telefonních automat� musí být alespo� jeden z nich 
opat�en za�ízením umož�ujícím poslech pomocí sluchadel. Takto upravený telefonní automat musí být 
ozna�en mezinárodním symbolem hluchoty podle bodu 2 p�ílohy �. 2 k této vyhlášce. 
  
3.2.5. Telefonní budky a jiná obdobná za�ízení s bo�ními st�nami nesahajícími až k zemi (podlaze) 
musí mít p�dorysné vyzna�ení bo�ních st�n dle 1.1.6. této p�ílohy. 
  

P�íl.2 
  

1. 
Mezinárodní symbol p�ístupnosti 

 
 Mezinárodní symbol p�ístupnosti je �tverec modré barvy, na n�mž je vyobrazena bílou �arou 
stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy a hledící vpravo. Nejmenší rozm�ry symbolu jsou 
100 mm x 100 mm. 
  
Obrázek 369-201a.pcx 
  

2. 
Mezinárodní symbol hluchoty 

 
 Mezinárodní symbol hluchoty je �tverec modré barvy, na n�mž je vyobrazen bílou �arou 
stylizovaný boltec ucha, který p�erušuje diagonála vedená z pravého horního roku �tverce. 
Nejmenší rozm�ry symbolu jsou 100 mm x 100 mm. 
  
Obrázek 369-201b.pcx 
  

3. 
Symbol za�ízení nebo prostoru pro zrakov� postižené osoby 

 
 Symbol je obdélník modré barvy, na n�mž je vyobrazena bílou �arou stylizovaná jdoucí 
postava, držící v ruce dlouhou h�l. 
  
Obrázek 369-201c.pcx 
  

P�íl.3 
Požadavky na byty zvláštního ur�ení pro t�žce pohybov� postižené osoby a na obytné 

�ásti staveb pro sociální pé�i pro t�žce pohybov� postižené osoby 
 

1. 
Technické požadavky 

 
 1.1. Dispozi�ní �ešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho 
bezkoliznímu pr�jezdu všemi místnostmi a prostory bytu. 
  
 1.2. Dve�ní otvory pr�chody v byt� musí být nejmén� 900 mm široké. Vstupní dve�e do bytu 
musí být nemén� 800 mm široké. Všechny dve�e v byt� vyjma vstupních nesmí mít prahy. Na obou 
stranách dve�í musí být dostate�ný prostor pro manipulaci s vozíkem. 
  
 1.3. Schodišt� a šikmé rampy umíst�né p�ed dve�mi musí mít vodorovný úsek délky nejmén� 
1500 mm, p�ípadn� 2000 mm v závislosti na sm�ru otevírání dve�í. 
  
 1.4. Obytné i pobytové místnosti, p�edsín�, chodby bytu musí p�i p�edpokládaném rozmíst�ní 
nábytku umož�ovat otá�ení vozíku o 360 st., tomu odpovídá kruhová plocha o pr�m�ru 1500 mm. 
  
 1.5. Lodžie nebo balkony bytu zvláštního ur�ení musí mít hloubku nejmén� 1500 mm se 
sklonem podlahy nejvýše 1:50 (2 %) a musí být p�ístupny v úrovni podlahy obytné místnosti s 
výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí v minimální délce 1200 mm musí být upraveno tak, aby 
byl zajišt�n pr�hled osoby na vozíku na terén v bezprost�edním okolí budovy. 
  
 1.6. Prostor koupelny musí umož�ovat volný p�ístup k van�, umyvadlu i WC, který musí být v 
koupeln� instalován. Horní hrana sedátka klozetové mísy musí být ve výši 460 - 480 mm nad 
podlahou. St�ny koupelny musí po konstruk�ní stránce umožnit kotvení pomocných madel v r�zných 
polohách. Prostor kolem vany musí být �ešen tak, aby byl zajišt�n �elní nebo šikmý p�ístup k van� 
a bo�ní p�ístup z vozíku p�esunutím na p�izd�nou plochu v záhlaví vany. Vana, odsunutá na podélné 



stran� o 80 mm od obložení st�ny s ohledem na osazená madla, musí zárove� umožnit podjezd 
mobilního zvedacího za�ízení. Mezi dnem vany a podlahou musí být mezera nejmén� 140 mm, horní 
hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou. Podlaha v míst� dráhy mobilního zvedáku musí být 
rovná a hladká. Vanová páková baterie musí být osazena na podélné stran� vany v dosahu sedící 
osoby. Umyvadlo musí být osazeno tak, aby jeho p�ední hrana byla vzdálená od zdi 600 mm; výtoková 
baterie musí mít pákové ovládání. 
  
 1.7. V bytech ur�ených k užívání více než t�emi osobami musí být další kabina WC, 
rozm�rov� vyhovující nepostiženým osobám, opat�ená dve�mi ší�ky nejmén� 800 mm. 
  
 1.8. Umíst�ní všech prvk� ovládaných rukou zejména vypína�e, zásuvky, jisti�e, dve�ní 
kliky, držadla splachova�e musí být ve výšce 600 až 1200 mm. 
  
 1.9. Kuchyn� bytu musí být vybavena bezbariérovou linkou (sestavou), umož�ující podjezd 
vozíku a dosažitelnost všech prvk� t�žce pohybov� postiženou osobou na vozíku. Ovládací prvky na 
zadní st�nu linky nelze umis�ovat. Musí být zajišt�na dosažitelnost a snadné ovládání horních 
sk�ín�k linky, ovládacích prvk� varného panelu, pe�ící trouby, odv�trání. 
  
 1.10. Alespo� �ást šatních sk�íní musí být opat�ena kováním dve�í umož�ujícím jejich 
otev�ení o 180 st. a vykláp�cím za�ízením pro zav�šení od�v�. Musí být osazeny na ustupujícím 
soklu výšky nejmén� 300 mm. 
  
 1.11. Vytáp�ní obytných a pobytových místností bytu zvláštního ur�ení pro t�žce pohybov� 
postižené osoby musí být navrženo na teplotu o dva stupn� vyšší než stanoví p�edpisy pro ostatní 
byty. 
  

2. 
Plošné požadavky 

 
 2.1. Byty zvláštního ur�ení musí poskytovat prostor pro manévrování, skladování a pojezdy 
vozík� nebo jiných podp�rných za�ízení a prost�edk� pro pohyb t�žce pohybov� postižených osob. 
  
 2.2. U byt� pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech 
základního charakteru, zejména u obývacího pokoje a ložnice, dostatek prostoru pro pohyb a 
manévrování dvou vozík� sou�asn�. 
  

3. 
Domovní vybavenost bytového domu s byty zvláštního ur�ení pro t�žce pohybov� postižené osoby 

 
 3.1. T�žce pohybov� postižený uživatel bytu zvláštního ur�ení musí mít zajišt�nu 
dostupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. ur�eného sklepního boxu, místnosti pro kola a 
ko�árky, dílny, prádelny a sušárny, prostoru pro skladování komunálního odpadu, p�ípadn� úkrytu 
civilní obrany. Musí být �ešeno garážování motorových vozidel, jejichž uživateli jsou t�žce 
pohybov� postižené osoby. 
  
 3.2. Dle prostorových možností se v domech s byty zvláštního ur�ení rozši�uje základní 
domovní vybavenost o místnosti pro pe�ovatelskou službu a p�ípadné další sociální služby (denní 
místnost, kuchy�, prádelna a sušárna), pop�ípad� pro rehabilitaci (t�locvi�na, elektrolé�ba, 
stav�cí za�ízení). 
  

P�íl.4. 
Požadavky na byty zvláštního ur�ení pro zrakov� postižené osoby a obytné �ásti staveb 

pro sociální pé�e pro zrakov� postižené osoby 
 

1. 
Technické požadavky 

 
 1.1. Zárubn� všech dve�í v byt�, v�etn� vstupních dve�í do domu s byty zvláštního ur�ení 
pro zrakov� postižené osoby, musí být výrazn� kontrastní proti pozadí. 
  
 1.2. Lemování podlahové krytiny v chodbách domu s byty zvláštního ur�ení pro zrakov� 
postižené osoby musí být výrazn� kontrastní v nejmenší ší�ce 50 mm oproti podlaze i st�n�. V 
p�ípad� použití dlažby je tento požadavek spln�n �adou dlaždic t�sn� p�iléhajících ke st�n�, 
výrazn� barevn� odlišených oproti okolní dlažb� a od barvy st�ny. 
  
 1.3. Byt nesmí být vybaven lokálními topidly ani ostatními spot�ebi�i s otev�eným 
plamenem. 
  
 1.4. Ovládací prvky elektrické instalace v byt�, tedy jisti�e, zásuvky, vypína�e a 
p�epína�e, musí mít kryty výrazn� kontrastní v��i pozadí. 



  
 1.5. Výtokové baterie musí být pákové. 
  
 1.6. Pobytová místnost ur�ená k užívání zrakov� postiženou osobou musí být vybavena 
nejmén� t�emi dvojitými elektrickými zásuvkami. 
  
 1.7. Byt musí mít telefonní rozvod ve všech obytných i pobytových místnostech mimo kuchy�. 
  
 1.8. V byt� musí být prostory pro p�ehledné uložení kompenza�ních pom�cek a dalších 
materiál� pot�ebných pro zrakov� postižené osoby. 
  

2. 
Vnit�ní komunikace domu s byty zvláštního ur�ení pro zrakov�postižené osoby v�etn� vstupu 

 
 2.1. Vchod do domu s byty zvláštního ur�ení pro zrakov� postižené osoby musí být opat�en 
dálkov� ovládaným akustickým orienta�ním majákem, který je trvale p�ipojen k elektrické síti. 
  
 2.2. Domovní zvonkové tablo musí být upraveno pro samostatné užívání zrakov� postiženými 
osobami, tzn. s kontrastní i hmatovou úpravou tla�ítek. V p�ípad� dostate�né úpravy musí být 
takto upraveno alespo� tla�ítko zvonku bytu zvláštního ur�ení. 
  
 2.3. Dispozi�ní �ešení chodeb a ostatních spole�ných prostor� musí být �ešeno v pravoúhlém 
systému. 
  
____________________ 
  
1) § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona �. 102/1992 Sb. , kterým se upravují n�které otázky související s vydáním 
zákona �. 509/1991 Sb. , kterým se m�ní, dopl�uje a upravuje ob�anský zákoník. 
  
2) Zákon �. 29/1984 Sb. , o soustav� základních škol, st�edních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zákon �. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� 
(zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zákon �. 76/1978 Sb. , o školských za�ízeních, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. § 3 odst. 3 a 8 a § 5 odst. 2 vyhlášky �. 108/2001 Sb. , kterou se stanoví 
hygienické požadavky na prostory a provozy škol, p�edškolních za�ízení a n�kterých školských za�ízení. 
  
3) § 14 odst. 3 zákona �. 20/1987 Sb. , o státní památkové pé�i. 


