Přehled příspěvků a témat
k problematice bezbariérového užívání staveb
za období 2010 až 2016

Úvod
Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V období 2010 až 2014 byla ve Stavebně správní praxi vedena pravidelná rubrika
Bezbariérové užívání staveb. Archiv Stavebně správní praxe je k dispozici na portálu
www.uur.cz. Přístup z úvodní stránky UUR je přes odkaz „Publikační činnost a knihovna“ a
dále přes odkaz „Časopis Urbanismus a územní rozvoj“. Následně se musí vybrat příslušný
rok a v něm příslušné číslo daného roku. Cílový soubor je mezi přílohami a má název
Stavebně správní praxe.
Od roku 2015 jsou aktuální a průběžné informace publikovány prostřednictvím internetového
portálu MMR.cz v rubrice Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb. Přístup
z úvodní stránky MMR je přes odkaz „Územní plánování a stavební řád“ a dále přes odkaz
„Informace z oblasti stavebního řádu“.
Dosud jde celkem o 79 příspěvků obsahujících 101 témat. Odbor stavebního řádu MMR
zaktualizoval souhrnný přehled za celé období od začátku roku 2010 až do konce roku 2016,
který umožňuje zpětně a pohodlně vyhledávat informace. Současně v přehledu uvádíme
přímé odkazy na jednotlivé soubory.
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Přehled za rok 2010
Číslo 1/2010
 Posudky k bezbariérovému užívání staveb
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2010/01_ssp.pdf
Číslo 2/2010
 Nová bezbariérová vyhláška
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2010/02_ssp.pdf
Číslo 3/2010
 Povinnost respektovat požadavky na bezbariérové užívání staveb
Stanoviska k dotazům z praxe
 Únikové cesty
 Vyhrazená parkovací stání
 Vstupy do budov a dveře
 Ovládání oken ve stavbách občanského vybavení
 Záchodová kabina pro osoby na vozíku s asistencí
 Výjimky z bezbariérového užívání staveb
 Bytový dům s občanskou vybaveností
 Výtahy a zdvihací plošiny
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2010/03_ssp.pdf
Číslo 4/2010
 Odpovědnost za zajištění bezbariérového užívání staveb
 Rozměry plošin pro dopravu osob na vozíku
 Varovný pás
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2010/04_ssp.pdf
Číslo 5/2010
 Publikace
 Matuška Jaroslav: Bezbariérová doprava
 Šestáková Irena, Lupač Pavel: Budovy bez bariér
 Sborník příspěvků z konference „Společně k bezbariérovosti III"
 Počet schodišťových stupňů v jednotlivých částech stavby
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2010/05_ssp.pdf
Číslo 6/2010
 Informace Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
orientace České republiky, o. s.
 Informace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
 Rozměr sklopného sedátka ve sprchovém koutu/boxu
 Tolerance skutečně naměřené hodnoty výšky sedátka klozetové mísy nad podlahou
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2010/06_ssp.pdf
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Přehled za rok 2011
Číslo 1/2011
 Program mobility
 Konference
 Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji
 Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji
 Vyhrazená parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené
na parkovací ploše s podélným řazením vozidel a průkaz ZTP-P
 Označování automaticky posuvných celoskleněných dveří do obchodního domu
 Seznam pracovišť konzultačních středisek NIPI ČR, o. s.
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2011/01_ssp.pdf
Číslo 2/2011
 Dálkové ovládání akustického vedení a informací pro osoby se zrakovým postižením
 Požadavky na bezbariérové užívání schodiště - vztah normy a vyhlášek
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2011/02_ssp.pdf
Číslo 3/2011
 Nová norma ČSN 73 6056
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2011/03_ssp.pdf
Číslo 4/2011
 Zvláštní užívání komunikace pro chodce – umístění a zabezpečení restauračních
zahrádek a míst pro prodej zboží
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2011/04_ssp.pdf
Číslo 5/2011
 Podpora při odstraňování bariér v budovách
 Podpora při odstraňování bariér v dopravě
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2011/05_ssp.pdf
Číslo 6/2011
 Novinky a změny dotýkající se požadavků na bezbariérové užívání staveb
 Publikace - Zdařilová Renata: Bezbariérové užívání staveb.
 K pojmu upravitelný byt
 K pojmu byt zvláštního určení
 Speciální označení vozidel
 Parkovací místa
 Požadavky na elektrické rozvody v bytových domech a v bytech určených pro
osoby se zdravotním postižením
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2011/06_ssp.pdf
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Přehled za rok 2012
Číslo 1/2012
 České technické normy obsahující normové hodnoty odkazované „bezbariérovou
vyhláškou"
 Nová norma ČSN EN 81-41 Svislé zdvihací plošiny
 Nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2012/01_ssp.pdf
Číslo 2/2012
 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za roky
2010 a 2011
 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za
rok 2010
 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za
rok 2011
 Komplexní výměna dvou výtahů v bytovém domě - rozměry klecí výtahů
 Navrhování provozovny kosmetiky
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2012/02_ssp.pdf
Číslo 3/2012
 Bezbariérové prostředí ve stavbách pro vzdělávání
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2012/03_ssp.pdf
Číslo 4/2012
 Novostavba budovy environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího
centra
 Komplexní výměna výtahu v bytovém domě – požadavky na akustickou a hlasovou
signalizaci
 Úřady práce
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2012/04_ssp.pdf
Číslo 5/2012
 Nová předběžná norma ČSN P CEN/TS 81-76
 Požadavky na protiskluzové úpravy a kontrastní označení schodiště
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2012/05_ssp.pdf
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Přehled za rok 2013
Číslo 1/2013
 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za rok 2012
 Nová norma ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního
značení
 Protiskluzové vlastnosti povrchu pochozích ploch
 Odjezdy spojů veřejné dopravy - aktivace hlasového výstupu
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2013/01_ssp.pdf
Číslo 2/2013
 Stanoviska k dotazům z praxe
 Sloupky dopravního značení - vizuální kontrast
 Železniční přejezdy na komunikaci bez chodníku - úpravy pro nevidomé
 Tramvajová trať – přecházení
 Budova pro veřejnou dopravu - přístup po bezbariérové rampě versus
železniční nástupiště - přístup po komunikaci pro chodce
 Komunikace pro chodce – šířka
 Nástupiště veřejné dopravy - přístup přes vozovku
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2013/02_ssp.pdf
Číslo 3/2013
 Novela TSI PRM
 Nová norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
 Výlet bez bariér
 Přehled konzultačních středisek NIPI ČR
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2013/03_ssp.pdf
Číslo 4/2013
 Přístup od koridoru/přechodu k nástupišti – sklon
 Dálniční SOS hlásky a odpočívky
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2013/04_ssp.pdf
Číslo 5/2013
 Bytový dům - vstup
 Dvě vyhrazená stání se společnou manipulační plochou - šířka
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2013/05_ssp.pdf
Číslo 6/2013
 Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb., aktualizace září 2013
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2013/06_ssp.pdf
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Přehled za rok 2014
Číslo 1/2014
 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za rok 2013
 Nová předběžná norma ČSN P ISO 21542 (Přístupnost budov)
 Komunikace pro chodce versus schodiště
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2014/01_ssp.pdf
Číslo 2/2014
 Nestátní neziskové organizace - činnost a kompetence
 Nestátní neziskové organizace - dotace pro rok 2014
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2014/02_ssp.pdf
Číslo 3/2014
 Bezbariérová vyhláška - návod k vybraným aspektům legislativně technické povahy
 Bezbariérová vyhláška - přehled paragrafů a bodů příloh
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2014/03_ssp.pdf
Číslo 4/2014
 Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 47/2011
 Ovladač signalizačního systému nouzového volání
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2014/04_ssp.pdf
Číslo 5/2014
 Šířka podélného parkovacího stání
 Pražské stavební předpisy - požadavky na bezbariérové užívání staveb
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2014/05_ssp.pdf
Číslo 6/2014
 Nový Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny
na období 2016–2025
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/SSP/2014/06_ssp.pdf
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Přehled za rok 2015


Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období
2010 až 2014
http://www.mmr.cz/getmedia/90c0f750-0a64-4dac-a262-105fb3657863/Prehledprispevku_bezbarierovost.pdf
 Bezbariérová vyhláška se nevztahuje na vozidla!
http://www.mmr.cz/getmedia/5de085c1-a3ea-436e-b441-e6d924f3bd93/02-vozidla.pdf


Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v
EU
http://www.mmr.cz/getmedia/35cbcf05-392e-4d92-9e80-fd64286c7871/03-TSI-PRM.pdf
 Nestátní neziskové organizace - dotace pro rok 2015
http://www.mmr.cz/getmedia/44938cab-c27c-4835-a40a-357cf62177bb/01-NNO-2015.pdf
 Bezbariérová vyhláška - prostory pro dětskou skupinu
http://www.mmr.cz/getmedia/d6e533ef-e11f-4f4b-904e-ffa88c28dfbf/04-DS.pdf
 Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu
http://www.mmr.cz/getmedia/3eab9c68-2254-4a58-b251-785fb00cf83c/05-cyklo.pdf
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Přehled za rok 2016


Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období
2010 až 2015
http://www.mmr.cz/getmedia/053a7486-5533-470d-b9e8-a16d146daa4a/Prehledprispevku_bezbarierovost-2010-2015.pdf
 Nestátní neziskové organizace - dotace pro rok 2016
http://www.mmr.cz/getmedia/36cd43c9-19ad-4f47-ae04-da820436bd5b/07-NNO-2016.pdf
 Mapování přístupnosti prostředí
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informacez-oblasti-stavebniho-radu/Informace-z-oblasti-Bezbarieroveho-uzivani-staveb/Mapovanipristupnosti-prostredi
 Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu
http://www.mmr.cz/getmedia/1fbbc3e1-ecdd-4847-bd4ad7f858c532a9/06_pravidla_provozu.pdf


Provozovny obchodů a služeb v rámci staveb pro bydlení
 Výstavba bytového domu s provozovnami různých obchodů a služeb
 Výstavba rodinného domu s provozovnou obchodu nebo služby rodinné živnosti
http://www.mmr.cz/getmedia/0da28cc9-68d8-4cc8-b40b-2d13b09a5a6c/07_Provozovny.pdf
 Požadavky na bezbariérové užívání staveb? Poradíme Vám
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Pozadavkyna-bezbarierove-uzivani-staveb-Poradime-Vam
 Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Povolovani-vyjimek-zobecnych-pozadavku-na-vystavbu-Pracovni-pomucka
 Domovy a ústavy - bezbariérové pokoje
http://www.mmr.cz/getmedia/631fb966-f698-455e-95d0-381af308955c/12_DoUS-pokoje.pdf
 Bezbariérová parkovací místa - bytový dům
http://www.mmr.cz/getmedia/6b9251a4-49b2-4b8b-8123-aa3db8eb919d/13_parkovisteBD.pdf
 Bezbariérová parkovací místa - zřizování vyhrazeného parkování
http://www.mmr.cz/getmedia/372dbf83-7928-48b0-81f9-7b7a86e61dc1/14_parkovisteZU.pdf
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