Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška“) ve svém § 4 a následně
příloze č. 2 používá pojmy z oblasti pravidel provozu. V této souvislosti uvádíme,
že dosavadní vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů byla k 1. lednu 2016 zrušena a nahrazena novou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu
Bezbariérová vyhláška ve svém § 4 odst. 1 uvádí úrovňové i mimoúrovňové přechody.
Stavební požadavky na technické řešení jednotlivých způsobů úrovňového přecházení
stanoví příloha č. 2 oddíl 2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory
pro přecházení tramvajového pásu. Konkrétně v bodu 2.0.3 je zmíněno obecně dopravní
značení a v bodech 2.2.2., 2.2.5. a 2.2.6. je použit pojem akustická signalizace.
Vyhláška č. 294/2015 Sb. pak upravuje dopravní požadavky na akustické signály v § 13
odst. 1 a § 14.

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené
Bezbariérová vyhláška ve svém § 4 odst. 2 stanoví počet vyhrazených stání pro vozidla
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Požadavky na jejich technické řešení pak
obsahují body 1.1.4 a 1.1.5 přílohy č. 2.
Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., se tato parkovací místa označují z přílohy č. 5 svislou
dopravní značkou IP 12 Vyhrazené parkoviště a z přílohy č. 8 vodorovnou dopravní značkou
V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu
těžce pohybově postiženou.

Vyhrazená stání pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku
Bezbariérová vyhláška ve svém § 4 odst. 3 stanoví počet vyhrazených stání pro vozidla osob
doprovázejících dítě v kočárku. Požadavky na jejich technické řešení opět obsahují body
1.1.4 a 1.1.5 přílohy č. 2.
Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., se tato parkovací místa označují z přílohy č. 8 vodorovnou
dopravní značkou V 10e Vyhrazené parkoviště a dále je vhodné použít z přílohy č. 7 nově
určený symbol č. 226 Osoba doprovázející dítě v kočárku. Dosavadní pravidla tento symbol
neobsahovala.
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Citace příslušných ustanovení
A. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
§ 4 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství
(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody,
chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný,
bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách
č. 1 a 2 k této vyhlášce.
(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v
hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla
přepravující osoby těžce pohybově postižené6) nejméně v následujícím počtu vycházejícím z
celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:
2 až 20 stání
1 vyhrazené stání
21 až 40 stání
2 vyhrazená stání
41 až 60 stání
3 vyhrazená stání
61 až 80 stání
4 vyhrazená stání
81 až 100 stání
5 vyhrazených stání
101 až 150 stání
6 vyhrazených stání
151 až 200 stání
7 vyhrazených stání
201 až 300 stání
8 vyhrazených stání
301 až 400 stání
9 vyhrazených stání
401 až 500 stání
10 vyhrazených stání
501 a více stání
2 % vyhrazených stání.
Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k této
vyhlášce.
(3) U staveb pro obchod, služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby
doprovázející dítě v kočárku v minimálním počtu 1 % stání z celkového počtu stání. Výsledný
počet vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Požadavky na jejich
technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce.
Příloha 2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací
a veřejného prostranství
1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání
1.1.4. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená
stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která
zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat
jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující
osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 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.
1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon
nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).
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2. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu
2.0.3. Pro zkrácení přechodů pro chodce na přípustnou délku se použijí opatření
odpovídající příslušným normovým hodnotám. Prodloužení délek přechodů pro chodce
nejvíce o 1000 mm se připouští jen tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami, úhlem
napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. Dopravní značení se provádí
podle jiného právního předpisu8).
2.2.2. Přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny též akustickou signalizací
pro pozemní komunikace. Akustické signály pro chodce stanoví jiný právní předpis 8).
Sloupek chodecké signalizace se umisťuje nejdále 750 mm od bezpečnostního odstupu a
zpravidla do osy signálního pásu. V souběhu přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty
nebo v jiných odůvodněných případech se tento sloupek umisťuje do vzdálenosti 900 až
1200 mm od okraje signálního pásu.
2.2.5. Koridory pro přecházení tramvajového pásu vybavené světelnou signalizací musí být
vybaveny též akustickou signalizací pro pozemní komunikace. Akustické signály pro chodce
stanoví jiný právní předpis8). Sloupek chodecké signalizace se umisťuje nejdále 750 mm od
bezpečnostního odstupu a zpravidla do osy signálního pásu. V souběhu koridoru pro
přecházení tramvajového pásu a přejezdu pro cyklisty nebo v jiných odůvodněných
případech se tento sloupek umisťuje do vzdálenosti 900 až 1200 mm od okraje signálního
pásu.
2.2.6. Výjezdy z požární stanice se vybavují varovnými pásy a akustickou signalizací pro
nevidomé8), popřípadě vodicím pásem přechodu. Podrobnosti o provádění hmatových prvků
stanoví příslušné normové hodnoty.
____________________
6)
§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.
8)
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
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B. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
§ 13 Světelné signály
(1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.
(2)
Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno
v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 14 Akustické signály
(1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném
signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech
křížení dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném
signálu dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.
(2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů
o frekvenci 450 až 550 Hz.
(3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým
postižením, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li
v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se
znamením „Volno“.
(4) Signál pro chodce se znamením „Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se
znamením Stůj!“ a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených
světel“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je
navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném
přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
(5) Signál pro chodce se znamením „Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty
se znamením Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu
je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném
přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
Příloha č. 5 Informativní značky, bod 2. Informativní značky provozní
Značka č. IP 12 - Vyhrazené parkoviště
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací
značka, symbol zařízení 6)) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce
a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště
vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není
stanoveno jinak.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“
vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro
osoby na vozíku7), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.
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Příloha č. 7 Určené symboly, bod 2. Druhy vozidel a skupiny chodců
Symbol č. 226 - Osoba doprovázející dítě v kočárku
Příloha č. 8 Vodorovné dopravní značky, bod 4. Označení stání a parkovišť
Značka č. V 10e - Vyhrazené parkoviště
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu
k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem
přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

Značka č. V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
nebo osobu těžce pohybově postiženou
Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím
průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení
nebo prostoru pro osoby na vozíku.
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