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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá vypracováním dokumentu Generel bezbariérových tras ve městě 

Strážnice. Teoretická část obsahuje podrobnější informace o bezbariérových prvcích a 

technických požadavcích bezbariérového užívání pozemních komunikací. Praktickou částí je 

vytvoření tří bezbariérových tras, které propojují důležité objekty ve Strážnici, analýza 

jednotlivých tras i důležitých objektů a návrh oprav. 

 

 

Klíčová slova 

 

Strážnice, generel, bezbariérové úpravy 

 

 

Abstract 

 

This thesis deals with elaboration general of barrier-free routes in Strážnice. The theoretical 

part contains more detailed informations about barrier-free elements and technical 

requirements of barrier-free use roads. The practical part is creation of three barrier-free 

which they connect important objects in Strážnice, analysis routes and important objects and 

repair proposal. 

 

Keywords 

 

Strážnice, general, barrier-free 
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Úvod  
 
Generel bezbariérových tras je základní dokument v oblasti rozvoje pěších dopravních cest a 

udržitelného rozvoje dopravy ve městě. Slouží jako koncepční materiál pro další rozhodování a 

koordinaci investičních a neinvestičních akcí s ohledem na bezbariérové užívání staveb. Bezbariérovou 

trasu lze definovat jako komunikaci, kterou mohou bez problémů absolvovat všechny kategorie osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Základním principem generelu je návrh ucelených bezbariérových tras, které propojují významné 

objekty vzdělávacího, zdravotního, kulturního a správního charakteru. Na daných trasách je 

zpracovaná analýza a hodnocení současného stavu s návrhem potřebných opatření pro zajištění 

bezbariérovosti.  

Na základě podnětu obce Strážnice jsem vypracovala generel bezbariérovosti. Za cíl práce lze 

považovat především prověření dostupnosti důležitých veřejně přístupných objektů pro osoby se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace a navržení optimálních pěších tras, která budou uvedené 

cíle obsluhovat. Současně bude koncepce bezbariérovosti sloužit jako podklad při žádostech o finanční 

podporu na projekty, které budou mít za úkol odstranění bariér ve veřejně přístupných objektech – 

např. výtah v Městském úřadě, zpřístupňování dopravy nebo pěších tras. 

 
 

 

 

 

 

  



12 
 

1 Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb 

1.1 Základní prvky bezbariérového užívání staveb 
 

Základní prvky bezbariérového užívání staveb vyjadřují elementární principy a systémové zásady na 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Požadavky stanovené 

vyhláškou vycházejí z minimálních manipulačních a prostorových možností osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, a to zejména dospělých osob na vozíku a osob nevidomých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Prostorové požadavky samostatného pohybu – pěší uživatel, osoba s holí, osoba o berlích, osoba 

s chodítkem, nevidomá osoba, osoba na vozíku, osoba s kočárkem 
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1.1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na 

vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka 

nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. Prostorové a 

manipulační nároky pro osoby s omezenou schopností pohybu vycházejí zejména z prostorových a 

manipulačních požadavků osob na vozíku, které veškerou svou činnost vykonávají v sedě. Invalidní 

vozík, jeho rozměry a možnosti pohybu na něm, je limitujícím faktorem pro určení orientačních 

plošných a výškových parametrů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Základní rozměrové parametry invalidního vozíku 

 

Z prostorových požadavků osob na vozíku a intenzitě provozu lze stanovit minimální šířky 

komunikačních prostor: 

• nejméně 900 mm pro průchody, krátkodobé zúžení a jednosměrný provoz; 

• nejméně 1 200 mm pro dvousměrný provoz pěších uživatelů s ojedinělým pro- 

vozem osob na vozíku; 

• nejméně 1 500 mm při dvousměrném provozu – míjení osoby na vozíku s pěším 

uživatelem; 

• nejméně 1 800 mm při intenzivním dvousměrném provozu – míjení dvou osob 

na vozíku současně. 

U komunikačních prostor se šířkou menší než 1 500 mm (doporučeno 1 800 mm) a delší než 50 m je 

vhodné pro vzájemné míjení umístit manipulační prostor velikosti 1 800 x 2 000 mm. Tato místa by 

neměla být vzdálena více než 25 m od sebe. 
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Obr. Intenzita provozu a šířka komunikačních prostor 

 

1.1.1.1 Výškové rozdíly 
Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Výškový rozdíl je míněn především jako 

rozdíl dvou rozdílných ploch – např. u přechodů pro chodce rozdíl mezi komunikací pro chodce a 

vozovkou. V budově se snažíme o maximální bezbariérové řešení bez výškových rozdílů. Pro vstupy do 

objektu a jednotlivých místností volíme bezprahové dveřní systémy. Vystupující dveřní prahy musí mít 

zkosené náběhové hrany a měly by být vizuálně kontrastní. 

 

 

 

 

Obr. Dveřní prahy 
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1.1.1.2 Povrchy pochozích ploch 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

Nášlapná vrstva musí mít: 

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg Į, nebo 

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg Į), nebo f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg Į), a je úhel 

sklonu ve směru chůze. 

 

1.1.1.3 Rošty 
Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 

Tento požadavek je zejména z důvodů nezapadnutí koncovky francouzské hole nebo berle, bílé hole 

nebo volného průjezdu kola vozíku, kočárku přes oko roštu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. Použití roštů pro pochozí plochy 

1.1.1.4 Minimální manipulační prostor  
Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 

180°, je kruh o průměru 1 500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o 

rozměrech 1 200 mm x 1 500 mm. Vyhláška udává minimální rozměrové parametry pro manévrování 

osob na vozíku v závislosti na úhlu otočení. Pro stanovení ideální manipulace je nutné vzít v úvahu také 

typ vozíku a variantu uživatele s asistentem. 

 

1.1.1.5 Podjezdy vozíku 
Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800 mm a hloubce 

nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce 

nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm.  
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1.1.1.6 Pokladny a přepážky 
U pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být nejvíce 

800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou 

o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše. 

 

1.1.1.7 Ovládací prvky 
Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až 1 200 mm nad podlahou a 

musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před 

těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1 000 mm a hloubku nejméně 1 200 mm. Tyto 

požadavky musí být dodrženy také u veřejné telefonní hovorny. Ovládací prvky zahrnují vypínače 

světel, požární hlásiče, komunikační systémy, zvonkové panely, elektro zásuvky apod. 

 

1.1.1.8 Telefonní automat 
Telefonní automat musí být vybaven sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve 

výši 460 mm nad podlahou nebo sedací oporou, v bezprostřední blízkosti přístroje. 

 

1.1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
Řešení pro osoby se zrakovým postižením vychází jak z dispozic, možností a potřeb osoby bez vizuální 

kontroly, která k orientaci používá pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě také vodicího psa – 

osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností – osoba slabozraká. 

Základním principem samostatného pohybu a prostorové orientace nevidomých osob jsou 

srozumitelné a jednoznačně identifikovatelné hmatové prvky a značení, trasování a akustické 

informace. Pro nevidomou osobu je obklopující prostor souborem vodicích linií (fasáda budovy, 

podezdívka plotu, zahradní obrubník), orientačních bodů (nároží budovy, volně stojící sloup) a 

orientačních znaků (např. sluchových, čichových, hmatových-jako struktura terénu apod.). Osoba se 

zrakovým postižením se pohybuje podél vodicí linie technikou dlouhé hole a nášlapem. Ve známých 

budovách a místnostech může využívat kluznou prstovou techniku (trailing), kdy při pohybu 

rovnoběžně s vodicí linií – stěnou se snaží najít důležité body a znaky, např. dveře. 

Pro využití těchto technik je nutné splnit základní podmínky: 

• volný průchod podél vodicí linie; 

• dodržení podchodné výšky; 

• dostatečné množství přirozených a umělých hmatových prvků; 

• hmatový kontrast vůči okolí u prvků umístěných v ploše. 

Pro slabozraké osoby je důležité užití vizuálních kontrastů, vnitřní prostory řešit bez nežádoucího 

zrcadlení a odlesků povrchů, vhodný orientační systém s krátkými a lehce srozumitelnými nápisy atd. 
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Prvky jednoznačně identifikovatelné podle povrchu jsou prvky hmatové. Jedná se o: 

• umělou vodicí linii; 

• signální pás; 

• vodicí pás přechodu; 

• varovný pás; 

• hmatný pás; 

• varovný pás na speciální dráze; 

• vodicí linie s funkcí varovného pásu. 

Mezi hmatové prvky patří také informační štítky v Brailllově bodovém písmu. Funkci hmatového prvku 

(mimo informačních štítků) určují souběžně a neoddělitelně dva základní faktory – rozměr prvku a 

struktura povrchu. 

Prvky jednoznačně identifikovatelné podle akustického signálu nebo trylku jsou prvky akustické: 

• akustická signalizace pro nevidomé na přechodech; 

• akustická signalizace pro nevidomé na přejezdech; 

• akustické orientační majáčky s trylkem; 

• akustické informační majáčky s hlasovou frází; 

• informační stojany s hlasovým výstupem; 

• závěsné informační moduly s hlasovým výstupem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výrobky pro hmatové a akustické prvky – A) betonová zámková dlažba pro signální, varovné a 

hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru, B) dlažba z umělého kamene pro signální, varovné a 

hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru, C) polymerbetonové desky pro varovné pásy na speciální 

dráze, D) plastické pásy pro signální, varovné a hmatné pásy, s vyztuženými výstupky pravidelného 

tvaru, E) betonová dlažba pro vodicí linie s funkcí varovného pásu 
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1.1.2.1 Vodící 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 neumísťují žádné předměty; 

vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie. 

Nevidomá osoba se pohybuje podél přirozené vodicí linie se stálým odstupem 300 –  400 mm a 

průběžně ji jednou za 3 –  5 kroků kontroluje prodloužením kyvu hole. 

1.1.2.1.1 Přirozená vodící linie 
Přirozenou vodicí linii tvoří 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, sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při 

pohybu v interiéru nebo exteriéru; přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. 

Mimo zastavěné území obce může v odůvodněných případech tuto linii tvořit samotný okraj 

komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci. Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 

8 000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením, 

zejména mezi obvodovými stěnami jednotlivých domů umístěných při chodníku. Délka jednotlivých 

částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1 500 mm, u změn dokončených staveb lze 

v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1 000 mm. Přerušení přirozené vodicí linie v délce 

větší než 8000 mm musí být doplněno vodicí linií umělou. Maximální vzdálenost přerušení přirozené 

vodicí linie ve vzdálenosti do 8 000 mm je dána schopností nevidomé osoby držet směr přímé chůze. 

Minimální délka přirozené vodicí linie vychází z techniky dlouhé bílé hole a schopnosti držet směr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Přirozená vodící linie – vyvýšený zahradní obrubník (min. 60 mm) 

 

 

 

 

 

 

Obr. Přirozená vodící linie – venkovní květináč 
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Obr. Přerušení přirozené vodící linie na vzdálenost větší než 8 000 mm s doplněním umělé vodící linie 

D) přesah umělé vodící linie, Š) šířka umělé vodící linie 

 

1.1.2.1.2 Umělá vodící linie 
Umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým 

postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru, zejména při pohybu po nástupišti metra bez 

přirozené vodicí linie. 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. Pohyb 

nevidomého s využitím umělé vodicí linie je buď po této linii nebo vedle ní. Z tohoto důvodu je nutné 

respektovat volný průchozí prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Umělá vodící linie 

 

 

 

 

 

 

Obr. Úpravy umělé vodící linie v místě spojení dvou tras 
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Š) šířka umělé vodící linie 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Průchozí pásma pohybu nevidomého podél vodící linie 

Š) šířka umělé vodící linie 

 

1.1.2.2 Signální pás  
Signální pás je 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; neurčuje 

přístup k jednotlivým institucím. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového 

vedení musí být nejméně 1 500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto 

hodnotu snížit až na 1 000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter 

povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti 

nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti 

a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu 

šíře 800 mm při okraji signálního pásu. 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. Signální pás 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. 

Oproti umělé vodicí linii se nevidomá osoba pohybuje vedle signálního pásu nebo na jeho hranici a 

bílou holí sleduje hmatový kontrast signálního pásu – povrch plochy do vzdálenosti 250 mm od 

signálního pásu musí být vždy rovinný. Obdobně jako u přirozené vodicí linie je nutné respektovat 

minimální délku signálního pásu. 
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Obr. Varianta napojení signálního pásu na přirozenou vodící linii 

 

 

 

 

 

 

Obr. Úpravy v místě spojení dvou tras signálních pásů 

Š) šířka signálního pásu 

1.1.2.3 Vodící pás přechodu 
Vodicí pás přechodu je 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 8 000 mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším 

než 12 000 mm a musí navazovat na případné signální pásy na chodníku. Osa vodicího pásu přechodu 

vždy navazuje na osu signálního pásu. Vodicí pás přechodu se zřizuje také v případech, kdy nelze z 

prostorových důvodů dodržet minimální délku signálního pásu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Vodící pás přechodu 
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1.1.2.4 Varovný pás 
Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující 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. Varovný pás 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. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm 

od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči 

varovnému pásu vizuálně kontrastní. 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 2 400 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. 

 

Přesah varovného pásu nejméně o 800 mm od pásu signálního je z důvodů techniky chůze s využitím 

signálního pásu vedle tohoto prvku v pásu šířky 800 mm a schopnosti při kyvu hole varovný pás nalézt. 

Obdobně jako u signálního pásu je nutné dodržet hmatový kontrast v šíři nejméně 250 mm. 

 

Obr. Varovný pás vyznačující na přechodu hranici mezi vozovkou a chodníkem 

1.1.2.5 Hmatný pás 
Hmatný pás je 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. Hmatný pás 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. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při 

dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu vizuálně kontrastní. 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. 
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Hmatný pás není nikdy umělou vodicí linií, jde o zvláštní formu varovného pásu. 

 

Obr. Hmatný pás 

1.1.2.6 Varovný pás na speciální dráze 
Varovný pás na speciální dráze je 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. 

Pro varovný pás na speciální dráze je určen speciální výrobek pouze k tomuto účelu. Vodicí linie na 

dráze speciální je umístěna samostatně a má rozměry specifické pouze pro tento účel. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Varovný pás na speciální dráze 

1.1.2.7 Vodicí linie s funkcí varovného pásu 
Vodicí linie s funkcí varovného pásu je 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Vodící linie s funkcí varovného pásu  
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1.1.2.8 Akustický prvek 
Akustický prvek je buď akustická signalizace pro chodce se znamením „Stůj“ či se znamením „Volno“, 

nebo orientační majáček s příslušným trylkem, popřípadě také s hlasovou frází. Trylek je o třetinu 

akustického tlaku hlasitější než hlasová fráze. Formulace hlasových frází musí respektovat zásady 

prostorové orientace osob se zrakovým postižením. Majáček se umísťuje zpravidla do osy vstupu. 

Pro orientační srozumitelnost je zároveň nutné správné umístění majáčků. Majáčky umísťujeme v ose 

vstupu nebo jiného orientačního bodu (pravostranný provoz pěších respektujeme zcela výjimečně u 

prostor širších než 3 m), a to maximálně do 4 m pro přesnou směrovou lokalizaci. Minimální výška 

umístění by měla být 3 m z důvodů možného poškození cizí osobou. 

 

 

 

 

 

 

Obr. Akustický prvek 

 

2 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
pozemních komunikací a veřejného prostranství 

 

2.1 Komunikace pro chodce a vyhrazená stání 
 

2.1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 

Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, prahy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích 

ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny. 

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  Pěší komunikace a bezpečnostní odstupy – A) odstup pevné překážky 250 mm, B) pás pro 

chodce šířky 1 500 mm, C) zóna městského mobiliáře, D) odstup od jízdního pruhu 500 mm 
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2.1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy 

nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami. 

Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Dodržení příčného sklonu 1:50 v průchozím pásmu 900 mm 

 

Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 

1:40 (2,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Vyhrazená kolmá parkovací stání – A) u komunikace pro pěší, B) stání s vlastní manipulační 

plochou, C) dvě stání se společnou manipulační plochou 

 

 

Podélné parkovací místo musí být vždy řešeno se zajištěním manipulační plochy šířky nejméně 1 200 

mm (obr. 84) nutné pro přesun osoby na vozíku do a z automobilu. Délka podélného vyhrazeného stání 

7 000 mm také odpovídá speciálním vozům pro přepravu osob s těžkým pohybovým postižením a 

nezbytné manipulaci při nástupu do vozidla ze zadní strany. Od vyhrazeného stání musí být zajištěn 

bezprostřední přístup na komunikaci pro pěší. 

 

 

 



26 
 

2.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení 
tramvajového pásu 

 

Základními prvky přechodů jsou hmatové prvky (signální pás, varovný pás, vodicí pás přechodu), šířka 

a délka přechodu, snížená část obrubníku, rampová část komunikace pro pěší, vodorovné a dopravní 

značení, u určených přechodů vizuální signalizace s akustickou signalizací pro nevidomé, případně i 

dálkové ovládání (spouštění) akustické signalizace pro nevidomé.  

Základními prvky míst pro přecházení jsou hmatové prvky (odsazený signální pás, varovný pás, vodicí 

pás přechodu), délka místa pro přecházení, snížená část obrubníku, rampová část komunikace pro pěší, 

u určených míst pro přecházení vizuální signalizace s akustickou signalizací pro nevidomé, případně i 

dálkové ovládání (spouštění) akustické signalizace pro nevidomé. 

 

2.2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 

2.2.1.1 Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací 
 

Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose 

přecházení 6 500 mm. U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota 

zvýšit až na 7 000 mm. 

 

2.2.1.2 Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací 
 

Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu pro chodce se světelným 

řízením mezi jeho obrubami v ose přecházení 9 500 mm. V odůvodněných případech se u změn 

dokončených staveb v zastavěném území může tato hodnota zvýšit až na 12 000 mm a na komunikacích 

s nezvýšeným tramvajovým pásem až na 17 000 mm. 

 

 

Obr. vlevo – Nesignalizovaný přechod pro chodce přímý přes dva protisměrné jízdní pruhy – 

maximální délka mezi obrubami v ose přecházení je 6 500 mm, vpravo – Přechod pro chodce 

s vyčkávacím prostorem (ochranným ostrůvkem) 
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2.2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 

Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu musí mít 

obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon 

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

 

Tlačítko pro ovládání signalizace chodci musí být umístěno ve výšce maximálně 1200 mm od úrovně 

komunikace pro chodce. 

 

Obr. Základní principy řešení přechodů pro chodce 

 

2.2.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením  
 

Přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím pásem přechodu. 

Podrobnosti o provádění hmatových úprav stanoví příslušné normové hodnoty. 

Obr. Přechod pro chodce se standartním uspořádáním – chodník šířky větší než 2 000 mm 
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V místě přechodů je třeba docílit snížení na úroveň 20 mm nad vozovku. Boční nájezdové rampy tvoří 

převážně zborcenou plochu, která je nebezpečná pro vozíčkáře. V případech, kdy mezi koncem 

rampového nájezdu a domem, plotem apod. není dodržen průchozí pás šířky nejméně 900 mm, 

navrhujeme rampový nájezd v celé šířce chodníku. 

 

Obr. Nároží s přechody pro chodce 
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2.3 Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici 
 

2.3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 

Nástupiště veřejné dopravy musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Přístup přes vozovku musí být po přechodu pro chodce. 

 

2.3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 

Nástupiště autobusů a trolejbusů musí mít výšku 200 mm. Doporučuje se použití bezbariérového 

zastávkového obrubníku. U změn dokončených staveb lze tuto hodnotu snížit až na 160 mm. 

Nástupiště tramvají, metra, železnice, pozemních a visutých kyvadlových lanových drah musí mít výšku 

odpovídající použitému vozovému parku tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do dopravních 

prostředků. 

 

2.3.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
 

Nástupiště autobusů, trolejbusů a tramvají se vybavují vodicí linií a signálním pásem. Signální pás 

označuje místo odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy, resp. 

k označníku zastávky. Na nástupních ostrůvcích se směrem k místu pro přecházení a na okraji 

nástupiště tramvajové zastávky se zvýšeným pojížděným mysem se zřizuje také varovný pás. 

 

Obr. Hmatové úpravy na autobusové, trolejbusové zastávce v intravilánu 
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3 Realizované bezbariérové trasy v obci Strážnice 

Na základě vybraných objektů pak byly definovány tři základní bezbariérové trasy, které spojují tyto 

objekty a vytvářejí ucelenou trasu. Vybrané trasy se v určitých bodech potkávají, je tedy zabezpečena 

návaznost jednotlivých tras na sebe. Trasy jsem pojmenovala pracovními názvy na zelenou, modrou a 

červenou. 

Trasy by měly spojovat důležitá místa města, např. úřady, instituce, dopravní stavby a dopravní 

terminály, zastávky MHD, školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, kulturní a sportovní 

zařízení, obchody apod. Pro město Strážnice byly vybrány tyto klíčové objekty. 

Úřady a instituce: 

• Městský úřad (16) 

• Městská policie (17) 

• Pošta (15) 

Školy: 

• Mateřská školka Smetanova (7) 

• Mateřská školka J. Skácela (5) 

• ZŠ a MŠ M. Kudeříkové (19) 

• Základní škola Strážnice (13) 

• Střední škola Strážnice (4) 

• Technické lyceum (8) 

• Základní umělecká škola (18) 

Zdravotní zařízení: 

• Lékárna Dr. Max (20) 

• Lékárna Strážnice (3) 

Dopravní stavby: 

• Železniční nádraží (10) 

• Autobusové nádraží (11) 

Kulturní stavby: 

• Skanzen Strážnice (2) 

• Židovský hřbitov (21) 

• Hřbitov a obřadní síň (14) 

• Kulturní dům (9) 

• Zámek Strážnice (1) 

• Turistické informační centrum (12) 

• Domov mládeže (6) 
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Obrázek 1 - Vybrané objekty v obci Strážnice 
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3.1 První trasa -  ZELENÁ  
Trasa spojuje 11 důležitých objektů 

• Zámek Strážnice (1) 

• Skanzen Strážnice (2) 

• Lékárna Strážnice (3) 

• Střední škola Strážnice (4) 

• Mateřská škola Skácela (5) 

• Domov mládeže (6) 

• Mateřská škola Smetanova (7) 

• Technické lyceum (8) 

• Kulturní dům (9) 

• Železniční nádraží (10) 

• Židovský hřbitov (21) 

 Délka trasy je 1,64 km. Na zelené trase se vyskytuje 5 přechodů pro chodce. Největší podélný sklon 

trasy je 6,7 % a nachází se za mostkem na ulici Bzenecká u objektu Skanzen Strážnice. Na trase se 

objevuje rampa pro vozíčkáře s podélným sklonem 3,7 % na ulici Bzenecká, v blízkosti Zámku. Dále je 

na trase několik parkovacích míst pro invalidy. 

Obrázek 2 - Zelená trasa 
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3.1.1 Popis pozemních komunikací z hlediska bezbariérovosti 
Zelená trasa začíná v areálu Zámku (1). Vchod je bezbariérový, dostatečně široký. Areál je bezbariérový, 

ale po celém prostranství chybí přirozená vodící linie (absence obrubníku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení 

Doporučuji zřídit přirozenou vodící linii v podobě obrubníku ve výšce 6 cm v celém areálu. 

Obrázek 3 – vlevo i vpravo –  Areál Zámku Strážnice 

Obrázek 4 - Lokalita Zámku Strážnice 
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Před vchodem do areálu je ve výstavbě na levé straně chodník, včetně bezbariérových úprav. Dále vede 

přechod pro chodce přes ulici Bzenecká. Délka přechodu pro chodce je 7 m. Přes přechod pro chodce 

vede umělá vodící linie -  šikmost, na kterou se napojuje barevně i hmatově kontrastní, signální pás. 

Absence varovného pásu. Signální pás je ve špatném směru, měl by být ve směru umělé vodící linie. 

Doporučení 

Doporučuji zřídit barevně i hmatově kontrastní varovný pás v šířce min. 400 mm. 

Obrázek 5 – vlevo i vpravo -  Přechod pro chodce přes ulici Bzenecká 

Obrázek 6 - Lokalita přechodu pro chodce přes ulici Bzenecká 

400 mm 
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Po přejití přechodu pro chodce trasa dále pokračuje na pravé straně ulice Bzenecká. Za přechodem se 

napojuje rampa s podélným sklonem 3,7 %. Bezbariérovost je splněna, vodící linii tvoří zvýšený 

obrubník. 

 

Obrázek 7 - vlevo i vpravo -  Pravá strana ulice Bzenecká 

Obrázek 8 - Lokalita popisovaného místa -  pravá strana ulice Bzenecká 
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Dále se na trase vyskytuje sjezd, který vede na parkoviště před Skanzenem Strážnice (2), který je 

problematický pro přecházení zřízení místa pro přecházení, včetně umělé vodící linie, protože je šířka 

sjezdu větší než 8 m. Ukončení chodníku ohraničuje barevně i hmatově kontrastní varovný pás. Na 

protější straně chybí chodník, který by zajistil návaznost na umělou vodící linii. 

Doporučení 

Doporučuji zřídit místo pro přecházení a vzhledem k tomu, že sjezd je delší, než 8 m, tak i umělou vodící 

linii přes místo pro přecházení. Dále doporučuji zřídit chodník na protější straně, na který bude 

navazovat umělá vodící linie. 

 

Na parkovišti se vyskytují vyhrazená místa pro invalidy s přístupem na chodník. Přístup je bezbariérový. 

Přítomna vodící linie (obrubník). Parkovací místa jsou označena svislou dopravní značkou.   

Obrázek 9 - Sjezd před Skanzenem Strážnice 

Obrázek 10 - Parkovací místa pro invalidy před Skanzenem Strážnice 

Umělá vodící linie 
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Trasa se odklání ke Skanzenu Strážnice (2). Je bezbariérová, vodící linie se vyskytuje – obrubník, výška 

minimálně 6 cm. Šířka chodníku je 1,6 m.  

 

Před vchodem do Skanzenu Strážnice je rampa s podélným sklonem 6,7 %, délky 5 m. Vyskytuje se 

vodící linie – obrubník minimální výšky 6 cm a zábradlí.  

Obrázek 11 - Přístupová cesta do Skanzenu Strážnice 

Obrázek 12 - Rampa před Skanzenem Strážnice 

Obrázek 13 - Lokalita Skanzenu Strážnice 

6,7 % 

 

1,6 m 
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Dále trasa pokračuje stále po pravé straně ulice Bzenecká na další rampu, která navazuje na mostek. 

Délka rampy je 60 m. Šíře chodníku rampy je 1,45m, což je vyhovující vzhledem na normativní 

požadavek šířky pěšího pruhu. Přirozenou vodící linii tvoří zábradlí.  

 

Trasa se na mostku rozšiřuje a vyskytuje se zde lokální závada, kterou je nutno opravit (viz foto vlevo). 

Vodící linii tvoří zábradlí.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Rampa po pravé straně ulice Bzenecká 

Obrázek 15 – vlevo -  Lokální závada na mostku, vpravo – Vodící linie v podobě zábradlí 

Obrázek 16 - Lokalita popisového místa -  mostek 

1,45 m 
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Trasa vede až ke křížení ulice Bzenecká x Rybářská.  

 

Doporučení 

Doporučuji zřídit místo pro přecházení přes ulici Rybářskou, včetně bezbariérových prvků. Délka místa 

pro přecházení bude 7 m. Šířku varovného pásu navrhuji 400 mm, poté 300 mm odsazení signálního 

pásu od varovného a šířku signálního pásu 800 mm. Odsazení signálního pásu je známkou, že se jedná 

o místo pro přecházení a chodec nemá přednost. 

Obrázek 17 - ulice Rybářská -  doporučené navržení místa pro přecházení 

Obrázek 18 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Rybářská -  místo pro přecházení 

Stejné úpravy i na druhé straně 

chodníku 

 Šířka varovného pásu 400 mm 

Odsazení 300 mm 

řka signálního pásu 800 mm 
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Po překonání ulice Rybářská trasa pokračuje stálé po pravé straně ulice Bzenecká. Chodník je 

bezbariérový a má šířku 1,6 m, přirozenou vodící linii tvoří budovy.  

 

Obrázek 19 - Pravá strana ulice Bzenecká 

Obrázek 20 - Lokalita popisovaného místa -  pravá strana ulice Bzenecká 

1,6 m 
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Trasa vede až k přechodu pro chodce přes ulici Boženy Hrejsové. Délka přechodu je 7,5 m. Na jedné 

straně absence signálního a varovného pásu. Na straně za přechodem je barevně i hmatově kontrastní 

varovný a signální pás je správně napojen na vodící linii (obrubník).  

 

 

Doporučení 

Doporučuji zřízení barevně i hmatově kontrastního signálního a varovného pásu. Šířka varovného pásu 

je 400 mm a signálního pásu min. 800 mm. 

 

Obrázek 21 - vlevo -  roh ulic Bzenecká x Boženy Hrejsové, vpravo -  přechod pro chodce přes ulici Boženy Hrejsové 

Obrázek 22 - Lokalita popisovaného místa -  křížení ulic Bzenecká x Boženy Hrejsové 
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Dále trasa vede přes další přechod pro chodce na ulici nám. 17. listopadu. Délka přechodu je 11 m. Na 

obou stranách chybí barevně i hmatově kontrastní varovný a signální pás napojen na vodící linii 

(obrubník).  

                           

 

Doporučení 

Doporučuji zřízení na obou stranách přechodu pro chodce barevně a hmatově kontrastní varovný a 

signální pás. Šířka varovného pásu 400 mm a signálního min. 800 mm. Vzhledem k délce přechodu pro 

chodce a bezpečnosti chodců doporučuji zřízení dělícího ostrůvku, šířky 2,5 m.   

Obrázek 23 - vlevo i vpravo -  Přechod pro chodce přes ulici nám. 17. listopadu 

Obrázek 24 - Lokalita popisovaného místa -  přechod pro chodce přes ulici nám. 17. listopadu 

Dělící ostrůvek šířky 2,5 m 
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Trasa se vrací zpět směrem na ulici Bzeneckou k objektu Židovský hřbitov (21). Problém – nedostatečná 

šířka chodníku na rohu ulice. Šířka chodníku je zde 1,0 m.  

Doporučení 

Doporučuji zřízení místa pro přecházení (délka je 6 m), snížení obrubníku v místě pro přecházení a 

bezbariérové úpravy. Šířka varovného pásu je 400 mm a signálního pásu min. 800 mm. Poté navrhuji 

rozšíření chodníku v místě lokálního zúžení.   

Obrázek 26 – vlevo -  Zúžený chodník na rohu ulice Boženy Hrejsové, vpravo -  Doporučené navržení místa pro přecházení přes ulici 
Boženy Hrejsové 

Obrázek 25 - Detail zúženého chodníku na rohu ulice Boženy Hrejsové 

Obrázek 27 - Lokalita popisovaného místa -  křížení ulic Bzenecká 
x Boženy Hrejsové x nám. 17. listopadu  
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Trasa pokračuje po pravé straně ulice Bzenecká směrem k Židovskému hřbitovu (21). Šířka chodníku je 

1,5 m.  Sjezd – chybí barevně a hmatově kontrastně odlišný varovný a signální pás. Snížení obrubníku 

je v pořádku.  

Doporučení 

Doporučuji zřídit barevně i hmatově kontrastní 

varovný a signální pás. Šířka varovného pásu je 

400 mm a signálního pásu min. 800 mm. Nutné 

odsazení signálního pásu 300 mm kvůli signálu pro 

pěší – vyskytují se u místa pro přecházení a nemají 

zde přednost. Signální pás navazuje na přirozenou 

vodící linii v podobě budovy. 

Obrázek 28 - Pravá strana ulice Bzenecká z pohledu směrem k Židovskému 
hřbitovu 

Obrázek 29 - Místo pro přecházení -  ulice Bzenecká 

Obrázek 30 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Bzenecká 

1,5 m 

Šířka varovného pásu 400 mm 

Odsazení signálního pásu 300 mm 

Šířka signálního pásu 800 mm 
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Cesta směrem k Židovskému hřbitovu je zpevněná kamenivem, v nevyhovujícím stavu, nutná 

rekonstrukce. V areálu hřbitovu je vysetý trávník, což je velice špatný povrch zejména pro vozíčkáře. 

Přirozenou vodící linii tvoří budovy.  

Doporučení 

Doporučuji zřídit rekonstrukci příjezdové cesty k Židovskému hřbitovu. 

Obrázek 31 – vlevo i vpravo -  Cesta směrem k Židovskému hřbitovu 

Obrázek 32 - Areál Židovského hřbitova 

Obrázek 33 - Lokalita popisovaného místa -  areál Židovského hřbitova 
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Trasa pokračuje od navrhovaného místa pro přecházení na levé straně ulice nám. 17.listopadu. Chodník 

je bezbariérový, chybí přirozená vodící linie (zvýšený obrubník min. 6 cm).  Na trasu se napojuje sjezd 

délky 11 m, chybí umělá vodící linie přes sjezd.  

Doporučení 

Doporučuji zřídit přirozenou vodící linii v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm. Poté doporučuji zřídit 

umělou vodící linii přes sjezd. 

Obrázek 34 - vlevo -  Chodník na levé straně ulice nám. 17. listopadu, vpravo -  sjezd 

Obrázek 35 - Lokalita popisovaného místa -  levá strana ulice nám. 17. listopadu 
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O pár metrů dál se na trasu napojuje opět sjezd, který má délku 6 m a tudíž není potřeba umělá vodící 

linie přes sjezd (umělá vodící linie je nutná v prostorech délky od 8 m). Chybí přirozená vodící linie 

podél trasy (zvýšený obrubník). 

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm. 

 

Obrázek 37 - Lokalita popisovaného místa -  ulice nám. 17. listopadu 

Obrázek 36 - vlevo -  levá strana ulice nám. 17. listopadu, vpravo -  
sjezd 
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Bezbariérová trasa pokračuje stále po levé straně ulice nám. 17. listopadu a navazuje na autobusovou 

zastávku. Chybí přirozená vodící linie – zvýšený obrubník 6 cm. Délka autobusové zastávky je 16 m. 

Výška obrubníku je 20 cm. Nástupiště je zvýrazněno barevně kontrastní dlažbou.   

 

 

Obrázek 38 – vlevo -  Levá strana nám. 17. listopadu, vpravo – Autobusová zastávka, nám. 17. listopadu 

Obrázek 39 - Lokalita popisovaného místa - nám. 17. listopadu 
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Za autobusovou zastávkou trasa pokračuje směrem doleva k objektu Lékárna Strážnice (3). Na trase 

chybí vodící linie – zvýšený obrubník min. 6 cm. Chodník je bezbariérový, dostatečně široký - 1,8 m.  

 

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm.  

Obrázek 40 - vlevo i vpravo -  pokračování trasy směr Lékárna Strážnice 

Obrázek 41 - Lokalita popisovaného místa -  okolí Lékárny Strážnice 
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Od objektu Lékárna Strážnice (3) trasa pokračuje po stejné trase zpět a pokračuje po chodníku, který 

lícuje budovu, ve které je Lékárna Strážnice. Vyskytuje se zde místo pro přecházení. Varovný pás není 

barevně odlišný, pouze hmatově – jiná struktura dlažby. Trasa pokračuje směrem doleva k ulici 

Úprkova a poté k dalšímu objektu Střední škola Strážnice (4).  

 

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm. Dále navrhuji přesunutí 

svislé dopravní značky (zákaz vjezdu) před místo pro přecházení. V tom případě zde nemusí být varovný 

pás. Trasa pokračuje směr ulice Úprkova – i zde navrhuji zřízení přirozené vodící linie v podobě 

zvýšeného obrubníku 6 cm. Navrhuji zřízení chodníku po pravé straně výjezdu, aby byla zajištěna 

návaznost a chodec mohl bezpečně projít.  

 

  

Obrázek 42 – vlevo –  Chodník směrem od Lékárny Strážnice k místu pro přecházení, vpravo – místo pro přecházení 

Obrázek 43 - vlevo i vpravo -  chodník, který vede směrem k ulici Úprkova 
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Obrázek 44 - Lokalita popisovaného místa -  detailní zobrazení 
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Trasa pokračuje přes ulici Úprkova směrem k dalšímu objektu Střední škola Strážnice (4). Trasa vede 

po pravé straně ulice Úprkova k objektu. Chodník je bezbariérový, chybí přirozená vodící linie v podobě 

zvýšeného obrubníku 6 cm.  

 

 

 

Doporučení 

Doporučuji přechod pro chodce přes ulici Úprkova včetně 

bezbariérových prvků. Poté navázat na chodník, který vede ke 

Střední škole Strážnice. Na chodníku navrhuji zřídit přirozenou 

vodící linii v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm. 

 

Obrázek 45 – Areál před Střední školou Strážnice 

Obrázek 47 - Lokalita popisovaného místa – ulice 
Úprkova 

Obrázek 46 – chodník vedoucí ke Střední škole Strážnice 

 

         Navrhuji přechod pro 

chodce 

Zvýšený obrubník 
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Trasa pokračuje po levé straně ulice J. Skácela až k objektu Mateřská školka J. Skácela (5). Chodník je 

bezbariérový. Vodící linie chybí v úsecích, kde tuto funkci neplní budovy podél trasy. Na trase se 

vyskytují po pravé straně trasy parkovací místa pro invalidy. U parkovacích míst pro invalidy je snížený 

obrubník. Parkovací místa jsou označena svislou i vodorovnou dopravní značkou.  

 

 

 

 

Obrázek 48 – vlevo -  Chodník po levé straně ulice J. Skácela, vpravo – parkovací místa pro invalidy  

Obrázek 50 - vlevo -  vlevo i vpravo -  Chodník po levé straně ulice J. Skácela 

 

Obrázek 49 – vlevo i vpravo -  Chodník po levé straně ulice J. Skácela 
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Doporučení 

Doporučuji zřídit v místech, kde vodící linii netvoří budovy, přirozenou vodící linii v podobě zvýšeného 

obrubníku 6 cm. 

 

 

 

Obrázek 51 - Lokalita popisovaného místa – Levá strana ulice J. Skácela 
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Od objektu Mateřská školka J. Skácela (5) pokračuje trasa na přechod pro chodce přes ulici Smetanova. 

Přechod pro chodce má délku 7 m. Varovný pás není barevně kontrastní, absence signálního pásu. Po 

přejití přechodu pro chodce trasa pokračuje po pravé straně ulice Smetanova. Na chodník navazuje 

parkoviště. Absence varovných pásů na okraji parkoviště, vodící linie napříč parkoviště a vodorovné 

dopravní značení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 52 – vlevo -  Přechod pro chodce přes ulici Smetanova, vpravo -  Pravá strana ulice Smetanova 

Obrázek 53 – vlevo -  Parkoviště u objektu Domov mládeže, vpravo -  detail parkoviště 

Stejná úprava i 

na protější 

straně 
Napojení 

signálního pásu 

na přirozenou 

vodící linii (není 

na fotce) 800 mm 

400 mm 

Umělá vodící 

linie 
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Doporučení 

Doporučuji zřízení barevně a hmatově kontrastního varovného a signálního pásu u přechodu pro 

chodce. Šířka varovného pásu je 400 mm a šířka signálního pásu je 800 mm. Zajistit napojení signálního 

pásu na přirozenou vodící linii. Dále doporučuji zřízení barevně a hmatově kontrastního varovného 

pásu na rozhraní parkoviště a chodníku (šířky 400 mm) po obou stranách a umělou vodící linii podél 

parkoviště. Osazení vodorovného značení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 54 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Smetanova 
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Dále trasa pokračuje směrem k objektu Domov mládeže (6) a Mateřská školka Smetanova (7). Chodník 

je bezbariérový, ale chybí vodící linie (zvýšený obrubník min. 6 cm).  Šířka chodníku je 1,5 m.  

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm.  

Obrázek 55 – vlevo i vpravo -  Chodník před Domovem mládeže 

Obrázek 56 - Přístup k Mateřské školce Smetanova 

Obrázek 57 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Smetanova 
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Trasa se vrací po stejné linii zpět na levou stranu ulice J. Skácela a pokračuje směrem k Technickému 

lyceu (8). Chodník je bezbariérový, vodící linii tvoří budovy. Areál Technického lycea je bezbariérový. 

Obrázek 58 -  Levá strana ulice J. Skácela, vpravo -  Areál Technického lycea 

Obrázek 59 - Areál technického lycea 

Obrázek 60 - Lokalita popisovaného místa – areál Technického lycea 
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Dále trasa vede směrem ke Kulturnímu domu (9). Chodník je bezbariérový, absence vodící linie 

(zvýšený obrubník min. 6 cm). Trasa odbočuje doleva směrem ke Kulturnímu domu. Ke Kulturnímu 

domu vede 6 schodů a z boční strany rampa. Podélný sklon rampy je 9,5 %, délka cca 7 m. 

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm.  

 

Obrázek 62 – vlevo i vpravo -  Přístup ke Kulturnímu domu 

Obrázek 61 - vlevo i vpravo -  Chodník na levé straně ulice J. Skácela 

Obrázek 63 - Lokalita popisovaného místa -  směr ke Kulturnímu domu 
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Dále trasa vede na dva přechody pro chodce přes ulici J. Skácela a Veselská. Přechody jsou velice 

problematické. Délka přechodu přes ulici J. Skácela je 30 m. Varovný pás není barevně kontrastní. 

Signální pás není napojen na vodící linii. Přechod je příliš dlouhý. Dále trasa pokračuje na další přechod 

pro chodce, který nijak nenavazuje na bezpečnou plochu, ze které by mohli chodci přecházet. Přechod 

je dlouhý 14,5 m. Absence vodícího pásu přechodu, snížení obrubníku v místě přechodu, varovného a 

signálního pásu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 64 – vlevo i vpravo -  Přechody pro chodce přes ulici J. Skácela 

Obrázek 65 - Přechod pro chodce přes ulici Veselská 

Dělící ostrůvek -  šířka 3,0 m 
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Doporučení 

Doporučuji zřídit dělící ostrůvek a tím rozdělit příliš dlouhý přechod pro chodce z důvodu bezpečnosti 

chodců. Šířku dělícího ostrůvku navrhuji 2,0 m. Poté doporučuji zřídit barevně i hmatově kontrastní 

varovný a signální pás z každé strany dlouhého přechodu. Poté doporučuji přesunout druhý přechod 

pro chodce o cca 20 m tak, aby byl napojen na chodník. V současném stavu je nebezpečný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 66 - Lokalita popisujícího místa  
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Po přejití přechodu pro chodce pokračuje trasa po levé straně ulice Nádražní. Chodník je bezbariérový. 

Vodící linii tvoří zvýšený obrubník. Trasa končí na Železničním nádraží (10). Areál železničního nádraží 

je bezbariérový.  

Obrázek 69 – vlevo i vpravo -  Levá strana chodníku ulice Nádražní 

Obrázek 68 - vlevo i vpravo -  Areál Železničního nádraží 

Obrázek 67 - Lokalita popisovaného místa -  areál Železničního nádraží 
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3.1.2 Popis objektů z hlediska bezbariérovosti 
Zámek Strážnice (1) 

Přístup k budově je bezbariérový. Celý areál zámku je bezbariérový. V areálu chybí vodící linie (zvýšený 

obrubník 6 cm). Vstup do amfiteátru je bezbariérový, bezbariérové WC není. 

 

Obrázek 70 - Areál Zámku Strážnice  

 

Obrázek 71 - Areál Zámku Strážnice -  amfiteátr 

Obrázek 72 - Lokalita popisovaného objektu -  Zámek Strážnice 
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Skanzen Strážnice (2) 

Přístup k budově je bezbariérový. Před vchodem je rampa s podélným sklonem 6,7 %. Vstup do budovy 

je bezbariérový. Dveře jsou dvoukřídlé, šířka jednoho křídla je 78 cm (možnost otevření obou křídel). 

Horizontální pohyb po budově neporušuje minimální dovolenou šíři průchodu 1500 mm. Vertikální 

pohyb po budově tvoří 4 schody k bezbariérovému WC. Areál má k dispozici ližiny. Bezbariérové WC 

má šířku dveří 90 cm a směr otevírání dveří je ven. Rozměry místnosti jsou 156x180 cm. Vybavenost 

bezbariérového WC se skládá ze záchodu, ukotvené madlo u záchodu, umyvadlo, zrcadlo a držák na 

papírové utěrky.  

Obrázek 73 – Přístupový chodník do Skanzenu Strážnice 

Obrázek 74 - vlevo i vpravo -  vchod do Skanzenu Strážnice, vpravo -  vestibul Skanzenu Strážnice 
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Obrázek 75 – vlevo i vpravo -  Toaleta pro invalidy v objektu Skanzen Strážnice 

Obrázek 76 - Lokalita popisovaného objektu -  Skanzen Strážnice 
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Lékárna Strážnice (3) 

Přístup k budově je bezbariérový, absence vodící linie (zvýšený obrubník min. 6 cm). Vchod do budovy 

je bezbariérový, dveře jsou dvoukřídlé a šířka jednoho křídla je 84 cm (možnost otevření obou křídel). 

Vertikální pohyb po budově tvoří schodiště do dalšího patra a výtah. Horizontální pohyb je dle 

standartních požadavků. V areálu budovy není bezbariérové WC. 

 

Obrázek 78 – vlevo -  Přístup k Lékárně Strážnice, vpravo – vchod do areálu, kde sídlí Lékárna Strážnice 

Obrázek 79 - vlevo i vpravo -  vchod do Lékárny Strážnice 

Obrázek 77 – Lokalita popisovaného objektu – Lékárna Strážnice 
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Střední škola Strážnice (4) 

Přístup k budově je bezbariérový. Vchod do budovy je také bezbariérový, šířka dveří je 80 cm. 

Horizontální pohyb po budově je dle standardů. Vertikální pohyb po budově tvoří schody do dalšího 

patra, absence výtahu. V budově není bezbariérové WC.  

 

Obrázek 81 - vlevo i vpravo -  chodba uvnitř Střední školy Strážnice 

Obrázek 80 - Lokalita popisujícího objektu – Střední škola Strážnice 

Obrázek 82 – vlevo -  Přístup ke Střední škole Strážnice, vpravo -  vchod do Střední školy Strážnice 
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Mateřská školka J. Skácela (5) 

Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy tvoří dva schody. Šířka vchodových dveří je 97 cm. 

Horizontální pohyb umožňují dveře šířek 90 cm a 65 cm (dvoukřídlé-možnost otevření obou křídel). 

V budově není bezbariérové WC.  

  

Obrázek 83 - vlevo -  Přístup k objektu Mateřská školka J. Skácela, vpravo -  vchod do Mateřské školky J. Skácela 

Obrázek 85 - chodba v Mateřské školce J. Skácela 

Obrázek 84 - Lokalita popisovaného objektu -  Mateřská školka J. Skácela 
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Domov mládeže (6) 

Přístup k hlavnímu vchodu budovy tvoří 4 schody. Součástí schodů je konstrukce ližin s podélným 

sklonem 53 %. Přístup k bočnímu vchodu tvoří 2 schody a konstrukce ližin s podélným sklonem 55 %. 

Vchod ze zadní části lycea tvoří 5 schodů. Vstup do budovy je bezbariérový. Vchodové dveře jsou 

dvoukřídlé. Šířka jednoho křídla je 83 cm. Možnost otevření obou křídel. Horizontální pohyb po budově 

umožňují dveře šířky 100 cm. Vertikální pohyb po budově tvoří 5 schodů, které překonává plošina a 

schody do dalších pater, které překonává výtah. Budova má 7 pater. Bezbariérové WC se v budově 

nevyskytuje. 

Obrázek 88 - - vlevo i vpravo -  přístup k budově Domov mládeže 

 

Obrázek 87 - vlevo i vpravo -  boční přístup k budově -  rampa 

Obrázek 86 -  vchod do objektu Domov mládeže, vpravo -  chodba uvnitř Domova mládeže 
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Obrázek 89  - vlevo -  návod k obsluze výtahu, vpravo -  displej k obsluze výtahu 

Obrázek 91 - vlevo i vpravo – Zdvihací plošina uvnitř objektu Domov mládeže 

Obrázek 90 - vlevo -  detail zdvihací plošiny, vpravo -  výtah uvnitř objektu 
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Obrázek 93 - vlevo i vpravo -  chodba uvnitř objektu Domov mládeže 

Obrázek 94 - boční vchod do objektu Domov mládeže 

Obrázek 92 - Lokalita popisovaného objektu -  Domov mládeže 
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Mateřská škola Smetanova (7) 

Přístup k budově je bezbariérový. Vchod do budovy je bezbariérový, šířka dveří je 90 cm. Horizontální 

pohyb je zpřístupněn dveřmi, šířka dveří 90 cm. Vertikální pohyb po budově tvoří schody, bez rampy 

nebo výtahu. V budově není bezbariérové WC.  

Obrázek 96 - vlevo -  schodiště uvnitř objektu Mateřská škola Smetanova, vpravo -  chodba uvnitř objektu 

Obrázek 95 - Lokalita popisovaného objektu -  Mateřská škola Smetanova 

Obrázek 97 - vlevo -  přístup k objektu Mateřská škola Smetanova, vpravo -  schodiště uvnitř budovy 
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Kulturní dům (9) 

Přístup k budově tvoří 6 schodů a rampa s podélným sklonem 9,5 %. Vstup do budovy je bezbariérový. 

Horizontální pohyb po budově tvoří dveře šířky 90 cm. Vertikální pohyb po budově se nevyskytuje. 

V budově není bezbariérové WC. 

 

Obrázek 99 - vlevo i vpravo -  přístup k objektu Kulturní dům 

Obrázek 100 - vchod do objektu Kulturní dům 

Obrázek 98 - Lokalita popisovaného objektu -  Kulturní dům 
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Železniční nádraží (10) 

Přístup k budově a na nástupiště je bezbariérový. Vchod do budovy tvoří 2 schody. Vchodové dveře 

jsou široké 96 cm. Horizontální pohyb po budově umožňují dveře o šířce 96 cm. Vertikální pohyb po 

budově se nevyskytuje, vše je v úrovni přízemí. V budově není bezbariérové WC, jen standartní, kam 

vedou 3 schody. 

 

Obrázek 101 -  vlevo i vpravo -  areál Železničního nádraží 

Obrázek 102 - vlevo -  přístup do objektu Železniční nádraží, vpravo -  vchod do objektu 
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Obrázek 103 - čekárna uvnitř Železničního nádraží  

Obrázek 104 - Lokalita popisovaného objektu -  Železniční nádraží 
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3.2 Druhá trasa -  MODRÁ  
 

Trasa spojuje 5 důležitých objektů 

• Železniční nádraží (10) 

• Autobusové nádraží (11) 

• Turistické informační centrum – TIC (12) 

• Základní škola Strážnice (13) 

• Hřbitov (14) 

Délka trasy je 1,76 km. Na trase je 8 přechodů. Největší podélný sklon trasy je 8,20 % a nachází se 

v blízkosti Skalické brány na ulici Skalická. Dále se na trase nachází tři parkovací místa pro invalidy. 

 

 

 

 

Obrázek 105 - Modrá trasa 
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3.2.1 Popis pozemních komunikací z hlediska bezbariérovosti 
 

Modrá trasa začíná u objektu Železniční nádraží (10). Přístup k budově tvoří tři schody a na nástupiště 

je bezbariérový a dostatečně široký.  

 

Obrázek 107 - vlevo i vpravo -  Areál Železničního nádraží 

Obrázek 106 - Lokalita popisovaného místa -  Železniční nádraží 

Obrázek 108 – Přístup k objektu Železniční nádraží 
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Trasa pokračuje od Železničního nádraží (10) k přechodu pro chodce přes ulici Nádražní. Délka 

přechodu je 14,5 m. Z každé strany přechodu pro chodce se vyskytuje signální a varovný pás. Signální 

pás je napojen na vodící linii – zvýšený obrubník 6 cm. Chyba signálního pásu je, že navádí do 

komunikace. Pásy jsou barevně a hmatově kontrastní. Přechod je příliš dlouhý, doporučení z hlediska 

bezpečnosti je zřízení dělícího ostrůvku.  

 

Obrázek 110 - přechod pro chodce přes ulici Nádražní 

Obrázek 109 – Signální pás u přechodu pro chodce přes ulici Nádražní 

 

Signální pás musí být ve 

směru přechodu pro 

chodce 
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Doporučení 

Doporučuji zřízení/prodloužení stávajícího dělícího ostrůvku z důvodu bezpečnosti chodců. Poté je 

potřeba upravit signální pás, aby nenaváděl jiným směrem, než je přechod pro chodce.  

Obrázek 111 - Detail přechodu pro chodce přes ulici Nádražní 

Obrázek 112 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Nádražní 

Správný směr signálního pásu 

Prodloužení stávajícího 

dělícího ostrůvku 
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Od přechodu pro chodce trasa pokračuje po chodníku po pravé straně ulice Nádražní. Absence vodící 

linie v celé délce. Na trase se vyskytuje zásadní problém – parkující auta, které zasahují do úrovně 

chodníku. Dále je na trase sjezd, který má délku 9,5 m. Absence umělé vodící linie přes sjezd. Absence 

varovných pásů v místech sjezdů.  

 

 

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm a barevně kontrastní 

varovné pásy v místech, kde je snížena obruba. Dále navrhuji zřízení umělé vodící linie v místě 

dlouhého sjezdu. 

Obrázek 113 - vlevo i vpravo -  chodník na pravé straně ulice Nádražní 

Obrázek 114 - Lokalita popisovaného místa -  pravá strana ulice Nádražní 
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Trasa vede k autobusovému nádraží (11) přes nástupiště, na kterém chybí přirozená vodící linie. Výška 

obrubníku na nástupišti je nevyhovující 10 cm (min. 20 cm). Vodící linii tvoří obrubník, ale jeho výška 

je nevyhovující 1 cm (min. 6 cm).  

 

 

Doporučení 

Doporučuji kompletní rekonstrukci nástupišť na autobusovém nádraží včetně bezbariérových úprav 

nebo alespoň zřízení přirozené vodící linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 115 - vlevo i vpravo Autobusové nádraží 

Obrázek 116 - vlevo i vpravo -  nástupiště autobusového nádraží 
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Trasa navazuje na přechod pro chodce přes ulici Vinohradská. Délka přechodu je 8 m. Na obou stranách 

přechodu jsou bezbariérové prvky – varovný a signální pás navazující na vodící linii. Nezajištěn volný 

průchozí prostor kvůli umístění kontejnerů.  

Doporučení 

Doporučuji přesunutí kontejnerů mimo průchozí prostor. Vzhledem k délce přechodu navrhuji vodící 

pás přechodu. 

Obrázek 117 - přechod pro chodce přes ulici Vinohradská 

Obrázek 118 - Lokalita popisovaného místa -  Autobusové nádraží 
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Dále pokračujeme k dalšímu důležitému objektu TIC (12). Trasa je bezbariérová, vchod do Turistického 

informačního centra je bariérový a tvoří ho dva schody. Vodící linii tvoří budovy. Dále vede trasa po 

levém chodníku po levé straně ulice Veselská a poté po ulici Masarykova až k přechodu pro chodce 

přes ulici Masarykova. Přechod pro chodce rozděluje dělící ostrůvek. Délka první části přechodu před 

ostrůvkem je 3,5 m a délka druhé části je 4,5 m. Chyba na obou stranách je v nedotažení varovného 

pásu do výšky obrubníku 8 cm. Přechod pro chodce má bezbariérové úpravy. Signální pás navazuje na 

umělou vodící linii, která je napojena na další přechod pro chodce, který má délku 6,5 m. Opět 

nedotažený varovný pás do výšky obrubníku 8 cm. Přechod je bezbariérový.  

  

Obrázek 119 - přechod pro chodce přes ulici Masarykova 

Obrázek 120 - levá strana chodníku ulice Masarykova 

Obrázek 121 - chodník před Turistickém informačním centrem 

Varovný pás není dotažen do 

výšky obrubníku 8 cm 
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Doporučení 

Doporučuji opravu varovných pásů – správné dotažení do výšky obrubníku 8 cm.  

Obrázek 122 – vlevo nahoře -  signální pás u přechodu pro chodce přes ulici Masarykova, vlevo dole a vpravo – přechod pro chodce 
rovnoběžný s ulici Masarykova 

Obrázek 123 - Lokalita popisovaných míst -  ulice Masarykova 
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Po přejití přechodu pro chodce trasa vede po pravém chodníku po pravé straně ulice Masarykova. 

Chodník je bezbariérový, dostatečně široký. Vodící linii tvoří přilehlé budovy. Sjezdy jsou ohraničeny 

varovným pásem, který je barevně a hmatově kontrastní. Na trase nebezpečí -  široké otvory v poklopu 

vpusti cca 15 mm. 

 

Obrázek 124 – vlevo i vpravo -  chodník na pravé straně ulice Masarykova 

Obrázek 126 – chodník na pravé straně ulice Masarykova 

Obrázek 125 – široké otvory v poklopu 
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Obrázek 127 – Lokalita popisovaných míst – pravá strana ulice Masarykova 

Obrázek 128 – pravá strana ulice Masarykova 
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Trasa vede k přechodu pro chodce přes ulici Školní. Délka přechodu je 6,5 m. Absence signálního pásu 

a vodící linie. Nedotažený varovný pás na výšku obrubníku 8 cm. Po přejití přes přechod pro chodce 

vede trasa po levé straně ulice Školní až k dalšímu důležitému objektu – Základní škola Strážnice (13). 

Přístup k budově je bezbariérový. Trasa se vrací po stejné straně chodníku ke křížení ulic Školní a 

Masarykova/Skalická a pokračuje po pravé straně chodníku ulice Skalická. Zúžené místo-šířka chodníku 

na ulici Růžová je 1,3 m. Varovné pásy jsou umístěny v místech sjezdů. 

Doporučení 

Doporučuji zřízení přirozené vodicí linie v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm. Na vzdálenější straně 

přechodu pro chodce doporučuji barevně i hmatově odlišný signální pás vedoucí k vodící linii. 

Doporučuji rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici Školní. V areálu Základní školy Strážnice doporučuji 

rekonstrukci chodníku včetně bezbariérových prvků. V celém areálu je potřeba zřídit přirozenou vodící 

linii v podobě zvýšeného obrubníku 6 cm.  

Obrázek 129 - areál Základní školy Strážnice 

Obrázek 130 -  vlevo i vpravo -  levá strana ulice Školní 

Obrázek 131 - vlevo i vpravo -  přechod pro chodce přes ulici Školní 

Zvýšený obrubník, na který 

je navázán signální pás 

Signální pás navazuje na 

přirozenou vodící linii 

Rekonstrukce chodníku  

Přirozená vodící 

linie 
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Doporučení 

Doporučuji převedení vodící linie na levou stranu. 

Obrázek 132 - všechny fotky -  pravá strana ulice Skalická 

Obrázek 133 - Lokalita popisovaných míst -  ulice Skalická 
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Ve směru chodu trasy se nachází autobusová zastávka. Zastávka splňuje bezbariérové úpravy. 

Nástupištní hrana je tvořena barevně odlišným pásem šířky 40 cm. Výška nástupištní hrany je 20 cm a 

délka je 17 m. Šířka nástupiště je 1,5 m. Nástupiště má rovný, neklouzavý povrch s příčným sklonem 2 

%. Signální pás je veden k vodící linii – zvýšený obrubník (6 cm).   

Obrázek 134 – Lokalita popisovaného místa – autobusová zastávka 

 

 

Obrázek 135 - autobusová zastávka na ulici Skalická 
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Na trase se nachází místo pro přecházení, které má délku 9 m. Přes místo pro přecházení chybí umělá 

vodící linie. Varovný pás není ukončen ve výšce obrubníku 8 cm. Signální pás není napojen na 

přirozenou vodící linii. Mezi signálním pásem a varovným pásem je nedostatečné odsazení. Odsazení 

je z důvodu toho, že jde o místo pro přecházení a chodci ztrácí přednost. Dále pokračujeme přes 

Skalickou bránu, kde je šířka otvoru 150 cm a podélný sklon 8,20 % na délce 6 m.  

Doporučení 

Doporučuji provést zvýšení obrubníku na 6 cm na levé straně chodníku a napojit ho na signální pás. 

Dále navrhuji odsadit signální pásy od varovného na 300 mm.  Navrhuji zřídit umělou vodící linii přes 

místo pro přecházení. 

Obrázek 136 - vlevo -  místo pro přecházení přes ulici Staroměstská, vpravo – pravá strana ulice Skalická 

Obrázek 138 - Lokalita popisovaných míst -  Skalická brána 

Obrázek 137 – prostor u Skalické brány 

 

Nedostatečné odsazení 

(300 mm) signálního 

pásu od varovného 

pásu 
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Dále se na trase vyskytuje místo pro přecházení, které má délku 9 m. Na jedné straně se vyskytují 

bezbariérové úpravy, ale na straně druhé bezbariérové prvky nejsou. Chybí umělá vodící linie přes 

místo pro přecházení. Navržená úprava na trase v blízkosti parkoviště – novostavba chodníku a místa 

pro přecházení přes ulici Luční a napojení na stávající chodník. Na parkovišti jsou tři vyhrazená místa 

pro invalidy. Návrh – snížení obrubníku a napojení manipulačního prostoru k chodníku. Trasa pokračuje 

přes přechod pro chodce přes ulici Skalická k poslednímu objektu Hřbitov (14). Přechod pro chodce má 

délku 8 m. Absence bezbariérových úprav.  

Doporučení 

Je nutné opravit nedostatečný odstup signálního pásu a varovného pásu. Musí být odsazen 300 mm. 

Doporučuji zřídit umělou vodící linii přes místo pro přecházení a barevně a hmatově kontrastní varovný 

pás na protější straně. Dále doporučuji zvýšení obrubníku na 6 cm.  

Doporučení 

Doporučuji zřídit chodník a místo pro přecházení včetně všech bezbariérových prvků.  

Obrázek 139 – vlevo -  místo pro přecházení přes ulici Žerotínskou, vpravo – 
chodník směrem k ulici Luční 

Obrázek 140 - navrhované místo pro přecházení přes ulici Luční 

Nedostatečné odsazení 

signálního pásu od 

varovného (300 mm) 

Umělá vodící linie 

Přirozená vodící linie 

Varovný pás 

Přirozená vodící linie 
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Doporučení 

Doporučuji napojit parkovací místa pro invalidy na stávající chodník, včetně bezbariérových úprav.  

Obrázek 141 – vlevo -  parkovací místa pro invalidy, vpravo – přechod pro chodce přes ulici Skalická 

Obrázek 142 – nahoře – detail řešení parkoviště, dole -  Lokalita popisovaného místa -  ulice Skalická 

Napojení 

navrhovaného 

chodníku a místa pro 

přecházení na 

stávající chodník 

Napojení 

parkovacích míst pro 

invalidy na stávající 

chodník. Včetně 

sníženého obrubníku 

Napojení parkovacích míst 

pro invalidy na stávající 

chodník 
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Po přejití přechodu pro chodce přes ulici Skalická pokračuje trasa směrem k obřadní místnosti a 

Hřbitovu (14). Trasa je bezbariérová, vodící linii k obřadní místnosti tvoří zvýšený obrubník (6 cm). 

Vstup do obřadní místnosti je bariérový a tvoří ho tři schody. Směrem od obřadní místnosti ke hřbitovu 

vodící linie chybí – překážky v podobě laviček. Vchod a prostranství na hřbitově je bezbariérové.  

 

Doporučení 

Doporučuji přemístění laviček a stojanů na kola z průchozího prostoru.  

Obrázek 144 - vlevo -  přístup do Obřadní síně, vpravo – vchod na Hřbitov 

Obrázek 145 - Lokalita popisovaného místa -  Hřbitov a Obřadní síň 

Obrázek 143 - areál Hřbitova a Obřadní síně 

Přemístění laviček – 

přerušení vodící linie 
Přesunutí stojanu na kola – 

přerušení vodící linie 
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3.2.2 Popis objektů z hlediska bezbariérovosti 
Železniční nádraží (10) 

Přístup k budově a na nástupiště je bezbariérový. Vchod do budovy tvoří 2 schody. Vchodové dveře 

jsou široké 96 cm. Horizontální pohyb po budově umožňují dveře o šířce 96 cm. Vertikální pohyb po 

budově se nevyskytuje, vše je v úrovni přízemí. V budově není bezbariérové WC, jen standartní, kam 

vedou 3 schody.  

Obrázek 146 – vlevo i vpravo -  areál Železničního nádraží 

Obrázek 147 - přístup do objektu Železniční nádraží 

Obrázek 148 – vlevo – čekárna uvnitř Železničního nádraží, 
vpravo -  vchod do objektu Železniční nádraží 
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Obrázek 149 - Lokalita popisovaného objektu -  Železniční nádraží 
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Autobusové nádraží (11) 

Přístup k budově a po areálu je bezbariérový, ale chybí vodící linie – výška obrubníku je pouze 1 cm. 

Vstup do budovy je bariérový, tvoří ho dva schody. Šířka vchodových dveří je 73 cm. Horizontální pohyb 

po budově – šířka interiérových dveří je 72 cm. Vertikální pohyb po budově – vše v přízemí. 

Bezbariérové WC se vyskytuje. Šířka vchodových dveří je 99 cm a dveří uvnitř je 80 cm, dveře se 

otevírají směrem ven. Rozměry místnosti jsou 1460x1380 mm. 

 

Obrázek 150 – vlevo i vpravo -  areál Autobusového nádraží 

Obrázek 151 -  vlevo – čekárna uvnitř Železničního nádraží, vpravo – toaleta pro invalidy uvnitř Železničního nádraží 
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Obrázek 152 - Lokalita popisovaného objektu -  Autobusové nádraží 
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Turistické a informační centrum (12) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vchod do budovy tvoří 2 schody. Vedle vchodu se vyskytuje zvonek 
– obsluha informačního centra přijde, zeptá se, pomůže (nevynáší dovnitř). Šířka vchodových dveří je 
82 cm. Vertikální pohyb po budově se nevyskytuje, vše je v úrovni přízemí. Objekt nemá bezbariérové 
WC. 

  

Obrázek 155 - vchod do TIC 

Obrázek 156 - nahoře -  zvonek na přivolání obsluhy, dole -  
interiér TIC 

Obrázek 153 - Lokalita popisovaného objektu -  TIC 

Obrázek 154 - vlevo -  chodník před Turistickém informačním centrem, vpravo – vchod do TIC 
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Základní škola Strážnice (13) 

Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy tvoří 6 schodů a rampa. Šířka rampy je 114 cm a 

v nejužším místě 85 cm. Podélný sklon delšího úseku je 7,5 % a kratšího 11,6 %. Horizontální pohyb po 

budově umožňují dveře šířky 90 cm. Vertikální pohyb tvoří schody do dalších pater, ale vedení školy 

přizpůsobuje výuku dětí s handicapem do přízemí. V budově se vyskytuje bezbariérové WC. Dveře do 

WC jsou široké 90 cm a otevírají se směrem ven z místnosti. Rozměry místnosti jsou 1,95 x 1,8 m. 

Vybavení zahrnuje záchod, madlo, umyvadlo, odpadkový koš. 

 

  

Obrázek 157 - rampa vedoucí do hlavního vchodu Základní školy Strážnice 

Obrázek 159 - chodba uvnitř Základní školy Strážnice 

Obrázek 158 – vlevo -  areál Základní školy Strážnice, vpravo – vchod do Základní školy Strážnice 
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Obrázek 160 – vlevo i vpravo -  toaleta pro invalidy 

Obrázek 161 - Lokalita popisovaného objektu -  Základní škola Strážnice 
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Hřbitov (14) 

Přístup ke hřbitovu a obřadní síni je bezbariérový. Chybí vodící linie od obřadní síně ke hřbitovu. Vstup 

do obřadní síně je tvořen třemi schody. Horizontální pohyb po budově – dveře jsou dostatečně široké 

(šířka 90 cm).  

 

Obrázek 165 – areál Hřbitova 

Obrázek 163 - Lokalita popisovaného objektu -  Hřbitov a Obřadní síň 

Obrázek 164 – vlevo i vpravo -  Obřadní síň 

 

Obrázek 162 - vlevo -  areál Hřbitova a Obřadní síně, vpravo přístup do Obřadní síně 
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3.3 Třetí trasa – ČERVENÁ 
 

Trasa spojuje 11 důležitých objektů 

• Zámek Strážnice (1) 

• Skanzen Strážnice (2) 

• Pošta (15) 

• Městský úřad (16) 

• Městská policie (17) 

• Základní umělecká škola (18) 

• Základní a mateřská škola M. Kudeříkové (19) 

• Základní škola Strážnice (13) 

• Lékárna Dr. Max (20) 

• Turistické informační centrum – TIC (12) 

• Železniční nádraží (10) 

 

Délka trasy je 2,19 km. Na trase je 8 přechodů pro chodce. Největší podélný sklon trasy je 6,7 % a 

nachází se za mostkem na ulici Bzenecká u objektu Skanzen Strážnice. Na trase se objevuje rampa pro 

vozíčkáře s podélným sklonem 3,7 % na ulici Bzenecká, v blízkosti Zámku. Dále je na trase několik 

parkovacích míst pro invalidy. 

Obrázek 166 - Červená trasa 
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3.3.1 Popis pozemních komunikací z hlediska bezbariérovosti 
 

Červená trasa začíná v areálu Zámku (1). Vchod je bezbariérový, dostatečně široký. Areál je 

bezbariérový, ale po celém prostranství chybí vodící linie (absence obrubníku).  

Doporučení 

Doporučuji zřídit přirozenou vodící linii v podobě obrubníku ve výšce 6 cm v celém areálu. 

Obrázek 167 - areál Zámku Strážnice 

Obrázek 168 - Lokalita popisovaného místa -  Zámek Strážnice 
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Před vchodem do areálu je ve výstavbě na levé straně chodník, včetně bezbariérových úprav. Dále vede 

přechod pro chodce přes ulici Bzenecká. Délka přechodu pro chodce je 6 m. Přes přechod pro chodce 

vede vodící pás přechodu kvůli šikmosti směru, na kterou se napojuje barevně kontrastní, hmatný 

signální pás. Signální pás je ve špatném směru, měl by být ve směru umělé vodící linie. Absence 

varovného pásu. 

Doporučení 

Doporučuji zřídit barevně a hmatově kontrastní varovný pás v šířce min. 400 mm a opravu signálního 

pásu, aby byl ve směru vodícího pásu přes přechod pro chodce. 

Obrázek 169 – vlevo i vpravo -  přechod pro chodce přes ulici Bzenecká 

Obrázek 170 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Bzenecká 

400 mm 
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Po přejití přechodu pro chodce trasa dále pokračuje na pravé straně ulice Bzenecká. Za přechodem se 

napojuje rampa s podélným sklonem 3,7 %. Bezbariérovost je splněna, vodící linii tvoří zvýšený 

obrubník. 

  

Obrázek 172 - Lokalita popisovaného místa -  ulice Bzenecká 

Obrázek 171 - vlevo i vpravo -  pravá strana ulice Bzenecká 
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Dále se na trase vyskytuje sjezd na parkoviště před Skanzenem Strážnice (2), kde doporučujeme zřízení 

místa pro přecházení, včetně vodící linie, protože je šířka sjezdu větší než 8 m. Ukončení chodníku 

ohraničuje barevně kontrastní, hmatný varovný pás. Na protější straně chybí chodník, který by zajistil 

návaznost na umělou vodící linii. 

Doporučení 

Doporučuji zřídit místo pro přecházení a vzhledem k tomu, že sjezd je delší, než 8 m, tak i umělou vodící 

linii podélně k místu pro přecházení. Dále doporučuji zřídit chodník na protější straně, na který bude 

navazovat umělá vodící linie. 

Na parkovišti se vyskytují vyhrazená místa pro invalidy s přístupem na chodník. Přístup je bezbariérový. 

Přítomna vodící linie (obrubník). Parkovací místa jsou označený svislou značkou. 

Obrázek 173 - sjezd před objektem Skanzen Strážnice 

Obrázek 174 – vlevo i vpravo -  parkovací místa pro invalidy před Skanzenem Strážnice 

Obrázek 175 – Lokalita popisovaného místa – 
Skanzen Strážnice 

Umělá vodící linie 
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Trasa se odklání ke Skanzenu Strážnice (2). Je bezbariérová, vodící linie se vyskytuje – obrubník, výška 

minimálně 6 cm. Šířka chodníku je 1,6 m.  

Před vchodem do Skanzenu Strážnice je rampa s podélným sklonem 6,7 %. Vyskytuje se vodící linie – 

obrubník minimální výšky 6 cm.  

Obrázek 176 – vlevo -  areál před Skanzenem Strážnice, vpravo -  rampa před Skanzenem Strážnice 

Obrázek 177 - Lokalita popisujícího místa -  Skanzen Strážnice 

6,7 % 

 

1,6 m 
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Dále trasa pokračuje stále po pravé straně ulice Bzenecká na rampu, která navazuje na mostek. Délka 

rampy je 60 m. Šíře chodníku rampy je 1,45m, což je vyhovující vzhledem na normativní požadavek 

šířky pěšího pruhu. Přirozenou vodící linii tvoří zábradlí.  

 

Trasa se po přejití mostku rozšiřuje a vyskytuje se zde lokální závada, kterou je nutno opravit (viz foto 

vlevo). Vyskytuje se přirozená vodící linie – zábradlí.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 178 - mostek přes Baťův kanál 

Obrázek 179 - vlevo -  lokální závada na mostku, vpravo -  vodící linie -  zábradlí 

Obrázek 180 - Lokalita popisovaného místa -  mostek 

1,45 m 
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Bezbariérová trasa pokračuje na pravou stranu ulici Rybářská x Bzenecká.  

Doporučení 

Doporučuji zřídit místo pro přecházení přes ulici Rybářskou, včetně bezbariérových prvků. Délka místa 

pro přecházení bude 7 m. Šířka varovného pásu navrhuji 400 mm, poté 300 mm odsazení a signální pás 

šířky 800 mm a délky 1,0 m. Odsazení signálního pásu je známkou, že se jedná o místo pro přecházení 

a chodec nemá přednost. 

 

Trasa pokračuje po levé straně ulice Rybářská až na náměstí Svobody. Vzhledem k tomu, že je chodník 

ve výstavbě, není co posuzovat. Chodník má šířku 1,7 m. 

Obrázek 181 - vlevo i vpravo -  ulice Rybářská, místo pro přecházení 

Obrázek 182 -  Rybářská ulice 

Stejné úpravy i na druhé 

straně chodníku 

 Šířka varovného pásu 400 

mm 

Odsazení 300 mm 

řka signálního pásu 800 mm 
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Trasa vede na náměstí Svobody, na kterém se nachází 3 objekty -  Pošta, Městský úřad a Městská 

policie. Náměstí Svobody je velice problematicky napojitelné z hlediska bezbariérovosti. Přes 

komunikaci vede přechod pro chodce, ale není napojen na vodící linii a nemá bezbariérové prvky. 

K Poště také nevede žádná bezbariérová trasa. 

 

 

Obrázek 183 -  levá strana ulice Rybářská 

Obrázek 184 – náměstí Svobody 

Obrázek 185  -  Prostranství před Poštou  
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Obrázek 187 – Vchod do objektu Pošta 

Obrázek 186 - Náměstí Svobody – pohled na Městskou policii 
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Od budovy Pošta (15) trasa pokračuje přes vydlážděný prostor uprostřed náměstí na přechod pro 

chodce o délce 8 m. Přes celý vydlážděný prostor i přes přechod pro chodce chybí vodící pás přechodu. 

Na obou stranách přechodu pro chodce chybí varovné a signální pásy napojené na vodící linii.   

Obrázek 189 – přechody pro chodce na náměstí Svobody 

Obrázek 188 – přechod pro chodce na náměstí Svobody, směrem k Restauraci na Rynku 

Obrázek 190 – přechod pro chodce na náměstí Svobody 
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Trasa poté pokračuje přes vydlážděný prostor podél posezení restaurace Na rynku. Absence vodící 

linie. Navrhuji další místo pro přecházení před budovou restaurace na Rynku, včetně bezbariérových 

úprav. Délka místa pro přecházení je 7 m. Další místo pro přecházení navrhuji přes ulici Preláta 

Horného, včetně bezbariérových úprav a vodící linie. Délka místa pro přecházení je 10 m. Trasa 

pokračuje až k budovám Městský úřad (16) a Městská policie (17). Vodící linii na chodníku tvoří budovy 

podél trasy. 

 

 

 
Obrázek 191 - navrhované místo pro přecházení -  náměstí Svobody 

Obrázek 192 - chodník před vchodem do Městského úřadu 
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Doporučení 

Doporučuji zpracovat celkovou studii náměstí s vyřešením bezbariérových tras napojujících budovy a 

trasy přes náměstí včetně parkování.   

Obrázek 193 - Lokalita popisovaných míst -  náměstí Svobody 
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Trasa z náměstí Svobody pokračuje po levé straně ulice Preláta Horného směrem k dalšímu objektu 

ZUŠ (18). Trasa je bezbariérová. Vodící linii tvoří budovy podél trasy. Od objektu ZUŠ (18) pokračuje 

trasa stále po levé straně ulice k dalšímu objektu ZŠ a MŠ M. Kudeříkové (19), kde trasa odbočí do 

areálu. Trasa je bezbariérová, vodící linii tvoří zvýšený obrubník 6 cm. 

 

 

Obrázek 194 – vlevo i vpravo -  levá strana ulice Preláta Horného 

Obrázek 195 – vodící linie, ulice Preláta Horného 

Obrázek 196 – vlevo -  levá strana ulice Preláta Horného, vpravo -  detail vodící linie 

Umělá vodící linie 
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(před a v areálu ZŠ a MŠ M. Kudeříkové)   

Obrázek 197 - Lokalita popisovaných míst -  ZŠ a MŠ M. Kudeříkové 

Obrázek 199 – vlevo i vpravo -  areál ZŠ a MŠ M. Kudeříkové 

Obrázek 198 - vlevo -  levá strana ulice Preláta Horného, vpravo - areál ZŠ a MŠ M. Kudeříkové 
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Dále trasa pokračuje od objektu ZŠ a MŠ M. Kudeříkové (19) stále po levé straně chodníku ulice Preláta 

Horného a poté Komenského až k objektu ZŠ Strážnice (13). Trasa je bezbariérová, vodící linii tvoří 

budovy podél trasy. Sjezdy jsou ohraničeny varovným pásem. Před a v areálu ZŠ Strážnice chybí 

přirozená vodící linie. 

 

 

Doporučení 

Doporučuji rekonstrukci chodníku v areálu Základní školy 

Strážnice včetně bezbariérových prvků. Zřízení přirozené vodící 

linie v podobě zvýšeného obrubníku. 

 

 

Obrázek 202 – vlevo – chodník před areálem ZŠ Strážnice, vpravo – areál ZŠ Strážnice 

Obrázek 200 - rampa vedoucí k hlavnímu vchodu ZŠ Strážnice 

Obrázek 203 - Lokalita popisovaných míst -  ZŠ 
Strážnice 

Obrázek 201 – vlevo i vpravo -  levá strana ulice Preláta Horného, Komenského 
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Dále se trasa vrací po pravé straně ulice Komenského a Preláta Horného k ulici Kostelní a pokračuje po 

pravé straně této ulice. Chodník je bezbariérový, vodící linii tvoří budovy podél trasy. 

  

Obrázek 204 – ulice Kostelní 

Obrázek 206 - Lokalita popisovaných míst -  ulice Kostelní 

Obrázek 205 – vlevo i vpravo -  pravá strana ulice Kostelní 
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Dále trasa pokračuje přes přechod pro chodce. Délka přechodu pro chodce je 8 m. Signální pás není 

napojen na vodící linii. Varovný pás nekončí ve výšce obrubníku 8 cm. Podél přechodu je parkoviště, 

kde jsou vyhrazená dvě místa pro invalidy. Napojují se na chodník, ale obrubník není snížen podél 

vyhrazeného místa pro invalidy. Vyhrazená místa jsou vodorovně i svisle označená.  

Doporučení 

Doporučuji napojení signálního pásu na vodící linii, dotažení varovného pásu do výšky obrubníku 8 cm 

a snížení obrubníku v místě parkovacího místa pro invalidy. 

Obrázek 207 – nahoře – přechod pro chodce, dole – parkovací místo pro 
invalidy 

Obrázek 208 - Lokalita popisovaných míst -  ulice Panská 

Napojení signálního 

pásu na vodící linii a 

dotažení varovného 

pásu do výšky 

obrubníku 8 cm 

Snížení obrubníku 
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Po přejití přechodu pro chodce pokračuje trasa po pravé straně ulice Panská a navazuje na přechod 

pro chodce přes ulici Panská. Přechod má délku 8 m. Varovný pás není dotažen do výšky obrubníku 8 

cm. Trasa vede po chodníku směrem k Lékárně Dr. Max (20). Chodník je bezbariérový, vodící linii tvoří 

zvýšený obrubník výšky 6 cm a poté budova podél trasy. 

Doporučení 

Doporučuji dotažení varovného pásu do výšky obrubníku 8 cm. 

Obrázek 209 - Lékárna Dr. Max 

Obrázek 211 - Lokalita popisovaných míst -  Lékárna Dr. 
Max 

Obrázek 210 - vlevo i vpravo -  přechod pro chodce přes ulici Panská 
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Dále trasa vede přes přechod pro chodce přes ulici Kovářská. Délka přechodu pro chodce je 5,5 m. Na 

jedné straně přechodu je barevně i hmatově kontrastní signální a varovný pás – není dotažen do výšky 

obrubníku 8 cm, ale na straně druhé není signální pás barevně kontrastní a nenapojuje se na vodící linii 

(budovu). Signální pás by měl být pokud možno kolmo k vodící linii. Absence varovného pásu.  

Doporučení 

Doporučení na straně protější dotažení varovného pásu do výšky obrubníku 8 cm, na bližší straně 

zřízení barevně i hmatově kontrastního varovného a signálního pásu. Šířka varovného pásu 400 mm a 

signálního pásu 800 mm.  

Obrázek 212 - vlevo -  detail přechodu pro chodce, přes ulici Kovářská, vpravo – lokalita popisovaných míst 

Obrázek 213 – přechod pro chodce přes ulici Kovářská 

400 mm  
800 mm  
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Trasa pokračuje na levé straně ulice Předměstí. Trasa je bezbariérová. Vodící linii tvoří budovy podél 

trasy. Je potřeba odstranit nebo přesunout překážky na trase (stojany na kola atd.). Nebezpečně velké 

mezery v poklopu – možnost zaseknutí hole. 

Doporučení 

Doporučuji odstranění předmětů bránících ve volném průchozím prostoru. 

Obrázek 214 - vlevo i vpravo -  levá strana ulice Předměstí 

Obrázek 215 - překážející předměty na chodníku 

Obrázek 216 - Lokalita popisovaných míst -  ulice 
Předměstí 
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Trasa dále pokračuje navázáním na signální pás, který vede k přechodu pro chodce přes ulici Veselská 

x Masarykova. Délka přechodu pro chodce je 10 m. Chybí vodící pás přechodu. Na obou stranách jsou 

bezbariérové prvky – barevně i hmatově kontrastní varovný pás a signální pás napojen na vodící linii.  

 

Doporučení 

Vzhledem k délce přechodu doporučuji zřízení vodícího pásu přechodu. Zajistí se bezpečnost chodců. 

Obrázek 217 – vlevo i vpravo -  přechod pro chodce přes ulici Veselská x Masarykova 

Obrázek 218 - Lokalita popisovaných míst -  ulice Veselská x Masarykova 
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Trasa vede dál po pravé straně ulice Veselská směrem k objektu Turistické a informační centrum. Trasa 

je bezbariérová a vodící linii tvoří budovy podél trasy. Bariéry na trase – vyčnívající schody. Sjezdy 

ohraničený varovným pásem.  

 

Obrázek 219 - Lokalita popisovaných míst -  TIC 

Obrázek 221 - chodník u objektu TIC 

Obrázek 220 – vlevo i vpravo -  pravá strana ulice Veselská 
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Trasa navazuje na přechod pro chodce přes ulici Vinohradská. Délka přechodu je 8 m. Na obou stranách 

přechodu jsou bezbariérové prvky – varovný a signální pás navazující na vodící linii. Kontejnery ve 

volném průchozím prostoru. 

 

Doporučení 

Doporučuji přemístění kontejnerů z volného průchozího prostoru.  

Obrázek 222 - vlevo i vpravo -  přechod pro chodce před ulici Vinohradská 

Obrázek 223 - Lokalita popisovaných míst 
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Po přejití přes přechod pro chodce trasa pokračuje po pravé straně ulice Veselská. Vodící linii tvoří 

budovy podél trasy. Bariéry na trase – vyčnívající schody z budov. Sjezdy ohraničeny varovným pásem. 

Podélný sklon u historických bran je 6,5 %. Šířka průchodu u bran je 1,5 m.  

 

Obrázek 224 – vlevo i vpravo -  pravá strana ulice Veselská 

Obrázek 226 – vlevo i vpravo -  průchod pod historickou hradbou 

Obrázek 225 - Lokalita popisovaných míst, ulice Veselská 

1,5 m 

6,5 % 
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Trasa navazuje na přechod pro chodce přes ulici Nádražní. Délka přechodu pro chodce je 14,5 m. Na 

obou stranách jsou bezbariérové prvky – varovný, signální pás navazující na vodící linii. Signální pás má 

špatný směr – navádí mimo přechod pro chodce. Poté trasa pokračuje na Železniční nádraží, kde končí. 

Vodící linii tvoří zvýšený obrubník, poté budova. Areál Železničního nádraží je bezbariérový.  

Doporučení 

Doporučuji zřízení/prodloužení stávajícího dělícího ostrůvku z důvodu bezpečnosti chodců. Poté je 

potřeba upravit signální pás, aby nenaváděl jiným směrem, než je přechod pro chodce.  

Obrázek 227 – vlevo -  levá strana chodníku ulice Nádražní, vpravo – areál Železničního nádraží 

Obrázek 228 - vlevo i vpravo -  přechod pro chodce přes ulici Nádražní 

 

Obrázek 229 - Lokalita popisovaných míst – železničních nádraží 

Správný směr 

signálního pásu 

Prodloužení 

stávajícího 

dělícího 

ostrůvku 
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3.3.2 Popis objektů z hlediska bezbariérovosti 
Zámek Strážnice (1) 

Přístup k budově je bezbariérový. Celý areál zámku je bezbariérový. V areálu chybí vodící linie (zvýšený 

obrubník 6 cm). Vstup do amfiteátru je bezbariérový, bezbariérové WC není.  

 

Obrázek 230 - Lokalita popisovaných objektů – Zámek Strážnice 

Obrázek 232 - areál Zámku Strážnice -  amfiteátr 

Obrázek 231 – areál Zámku Strážnice 
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Skanzen Strážnice (2) 

Přístup k budově je bezbariérový. Před vchodem je rampa s podélným sklonem 6,7 %. Vstup do budovy 

je bezbariérový. Dveře jsou dvoukřídlé, šířka jednoho křídla je 78 cm (možnost otevření obou křídel). 

Horizontální pohyb po budově neporušuje minimální dovolenou šíři průchodu 1500 mm. Vertikální 

pohyb po budově tvoří 4 schody k bezbariérovému WC. Areál má k dispozici ližiny. Bezbariérové WC 

má šířku dveří 90 cm a směr otevírání dveří je ven. Rozměry místnosti jsou 156x180 cm. Vybavenost 

bezbariérového WC se skládá ze záchodu, ukotvených madel u záchodu, umyvadlo, zrcadlo a držák na 

papírové utěrky. 

Obrázek 234 – vlevo – vchod do Skanzenu Strážnice, vpravo – vestibul Skanzenu Strážnice 

Obrázek 233 – vlevo i vpravo -  areál Skanzenu Strážnice 
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Obrázek 235 – Lokalita popisovaného objektu -  Skanzen Strážnice 

Obrázek 236 - toalety pro invalidy uvnitř Skanzenu Strážnice 
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Pošta (15) 

Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy tvoří 2 schody. Vedle vchodu je označen zvonek 

pro invalidy. Šířka vchodových dveří je 87 cm. Horizontální pohyb po budově umožňují dveře 

dvoukřídlé – šířka jednoho křídla je 80 cm a ostatní dveře šířky 90 cm. Vertikální pohyb po budově tvoří 

6 schodů do 1.NP, bez výtahu. V budově se nevyskytuje bezbariérové WC.  

 
 
 

Obrázek 237 -  vlevo i vpravo -  vchod do objektu Pošta 

Obrázek 238 – vlevo i vpravo –  interiér Pošty 
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Obrázek 239 - Lokalita popisovaného objektu -  Pošta 



133 
 

 
Městský úřad (16) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy je bezbariérový, šířka vchodových dveří je 220 cm. 
Horizontální pohyb po budově umožňují dveře o šířkách 118 cm, 110 cm. Vertikální pohyb po budově 
tvoří čtyři schody do přízemí (rampa) a do dalších pater jsou schody bez výtahu. Šířka schodů po madlo 
je 120 cm. 

 
 

Obrázek 240 – nádvoří Městského úřadu 

Obrázek 241 - vlevo i vpravo -  vchod do objektu Městský úřad 
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Obrázek 242 - vlevo -  vchod z nádvoří Městský úřad, vpravo - zdvižná plošina 
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Obrázek 243 - vlevo -  chodba v Městském úřadě, vpravo -  Lokalita popisovaného objektu -  Městský úřad 

Obrázek 244 – vlevo -  Zdvižná plošina Městský úřad, vpravo - návod k použití plošiny 
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Městská policie (17) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy je bezbariérový. Šířka vchodových dveří je 65 cm. 
Horizontální pohyb po budově umožňují dveře, které mají šířku 110 cm a průchod šířky 125 cm. 
Vertikální pohyb po budově tvoří 8 schodů do přízemí, dále další schody do 1.NP. V budově není 
bezbariérové WC. 

 

 

 
 
 
 

Obrázek 245 - vlevo -  vchod do objektu Městská policie, vpravo -  schodiště uvnitř objektu 

Obrázek 246 - vlevo -  čekárna uvnitř objektu Městská policie, vpravo - Lokalita popisovaného objektu - Městská policie 
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ZŠ a MŠ M. Kudeříkové (19) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy je bezbariérový. Vchodové dveře jsou dvoukřídlé. 
Šířka jednoho křídla je 90 cm. Horizontální pohyb po budově umožňují dveře široké 90 cm. Vertikální 
pohyb po budově tvoří schody do 1.NP (rampa). V budově je bezbariérové WC v části u tělocvičny. Šířka 
dveří je 88 cm, otevírají se směrem ven z místnosti. Rozměry místnosti jsou 2,0 x 1,8 m.  

 

  

Obrázek 247 – vlevo i vpravo -  zdvižná plošina 

Obrázek 249 - vlevo i vpravo -  venkovní vchod do objektu ZŠ a MŠ M. Kudeříkové 

Obrázek 248 - schodiště uvnitř objektu ZŠ a MŠ M. Kudeříkové 
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Obrázek 250 - vlevo -  toaleta pro invalidy, vpravo -  Lokalita popisovaného objektu -  ZŠ a MŠ M. Kudeříkové 

Obrázek 251 - vlevo -  ovládací tlačítka k plošině, vpravo -  dveře od toalety pro invalidy 
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Základní škola Strážnice (13) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do budovy tvoří 6 schodů a rampa. Šířka rampy je 114 cm a 
v nejužším místě 85 cm. Podélný sklon delšího úseku je 7,5 % a kratšího 11,6 %. Horizontální pohyb po 
budově umožňují dveře šířky 90 cm. Vertikální pohyb tvoří schody do dalších pater, ale vedení školy 
přizpůsobuje výuku dětí s handicapem do přízemí. V budově se vyskytuje bezbariérové WC. Dveře do 
WC jsou široké 90 cm a otevírají se směrem ven z místnosti. Rozměry místnosti jsou 1,95 x 1,8 m. 
Vybavení zahrnuje záchod, madlo, umyvadlo, odpadkový koš. 

Obrázek 255 - vlevo i vpravo -  rampa vedoucí k hlavnímu vchodu ZŠ Strážnice 

Obrázek 252 – vlevo -  areál ZŠ Strážnice, vpravo -  vchod do ZŠ Strážnice 

Obrázek 254 - vlevo i vpravo -  toaleta pro invalidy 

Obrázek 253 - chodba uvnitř objektu Lokalita popisovaného 
objektu –  Lékárna Dr. Max ZŠ Strážnice 
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Obrázek 256 - Lokalita popisovaného objektu -  ZŠ Strážnice 
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Lékárna Dr. Max (20) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vchod je bezbariérový. Vchodové dveře jsou posuvné. Šířka dveří je 
90 cm. Vertikální pohyb po budově se nevyskytuje, vše je v úrovní přízemí. Objekt nemá bezbariérové 
WC.  
 
 
 

 

Obrázek 257 - Lokalita popisovaného objektu –  Lékárna Dr. Max 

Obrázek 258 - vlevo -  přístup k Lékárně Dr. Max, vpravo -  vchod do Lékárny Dr. Max 
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Turistické a informační centrum (12) 
 
Přístup k budově je bezbariérový. Vchod do budovy tvoří 2 schody. Vedle vchodu se vyskytuje zvonek 
– obsluha informačního centra přijde, zeptá se, pomůže (nevynáší dovnitř). Šířka vchodových dveří je 
82 cm. Vertikální pohyb po budově se nevyskytuje, vše je v úrovni přízemí. Objekt nemá bezbariérové 
WC. 
 

 

 

Obrázek 259 - vlevo -  vchod do TIC, vpravo -  interiér TIC, vpravo dole -  Lokalita popisovaného objektu -  TIC 

Obrázek 260 - vlevo -  přístup k objektu Turistické informační centrum, vpravo -  zvonek pro přivolání obsluhy 
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Železniční nádraží (10) 

Přístup k budově a na nástupiště je bezbariérový. Vchod do budovy tvoří 2 schody. Vchodové dveře 

jsou široké 96 cm. Horizontální pohyb po budově umožňují dveře o šířce 96 cm. Vertikální pohyb po 

budově se nevyskytuje, vše je v úrovni přízemí. V budově není bezbariérové WC, jen standartní, kam 

vedou 3 schody. 

 

 
 
 
 

Obrázek 262 - vlevo -  přístup do objektu Železniční nádraží, vpravo - vchod do objektu 

Obrázek 261 - vlevo i vpravo -  areál Železničního nádraží 
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Obrázek 263 - čekárna uvnitř Železničního nádraží 

Obrázek 264 - Lokalita popisovaného objektu -  Železniční nádraží 
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ZÁVĚR 
 
Generel bezbariérových tras ve Strážnici je koncepční dokument, který hodnotí dopravní síť pěší 
dopravy ve třech základních trasách. Trasy vznikly počáteční prohlídkou a poté analýzou území a spojují 
hlavní důležité objekty, které tvoří kulturní, občanskou i vzdělávací funkci obce. Trasy jsem 
pojmenovala pracovními názvy -  Zelená, Modrá a Červená trasa. V každé trase jsem popisovala 
pozemní komunikace i objekty z hlediska bezbariérovosti. Při analýze objektů jsem hodnotila u 
každého objektu horizontální i vertikální pohyb po budově, výskyt bezbariérového WC a příslušenství 
a v neposlední řadě vybavení budovy – přítomnost výtahu nebo zdvihací plošiny. Při hodnocení 
pozemních komunikací jsem trasy hodnotila z pohledu vozíčkářů -  což znamená, že jsem se soustředila 
na např. podélné a příčné sklony chodníků, snížené obrubníky či šířku chodníku. Dále jsem trasy 
rozebírala z pohledu nevidomých nebo špatně vidících – hodnotila jsem přítomnost vodících linií 
(přirozených či umělých), barevně i hmatově kontrastní varovné a signální pásy nebo vodící pásy 
přechodu. 
 
První trasa, kterou rozebírám v rámci generelu, je trasa Zelená. Délka trasy je 1,64 km. V průběhu trasy 
se vyskytuje 5 přechodů pro chodce. Největší podélný sklon je 6,7 %, délky 5 m a vyskytuje se u objektu 
Skanzen Strážnice. Zelená trasa propojuje 11 důležitých objektů v obci Strážnice. Mezi hlavní objekty 
patří např. Střední škola Strážnice, Mateřské školy a Železniční nádraží. Vzhledem k tomu, že obec 
Strážnice je proslavena kulturními akcemi, zařadila jsem do výběru objektů i Zámek Strážnice (včetně 
amfiteátru, kde se konají různé kulturní akce) a Skanzen Strážnice.  Nejčastější nedostatky, které jsem 
zjistila zhodnocením Zelené trasy, byly např. absence přirozené vodící linie v podobě zvýšeného 
obrubníku min. 6 cm, poté jsem se velice často setkala s chybějícím varovným a signálním pásem. Když 
se na trase nacházel varovný a signální pás, tak není často správně proveden. Na trase navrhuji zřízení 
několika míst pro přecházení i přechod pro chodce. Dalšími nedostatky jsou příliš dlouhé přechody pro 
chodce. Z důvodu bezpečnosti navrhuji na dlouhých přechodech dělící ostrůvky.  
 
Další trasu, kterou jsem rozebrala, je trasa Modrá. Na trase se vyskytuje 8 přechodů pro chodce. 
Největší podélný sklon je 8,20 % po délce 6 m v blízkosti Skalické brány. Délka trasy je 1,76 km a spojuje 
5 důležitých objektů. Mezi hlavní objekty patří Železniční a Autobusové nádraží nebo Základní škola 
Strážnice. Hlavními nedostatky na trase jsou např. absence přirozené vodící linie v podobě zvýšeného 
obrubníku 6 cm, dále nesprávně proveden signální a varovný pás. Navrhuji místo pro přecházení i dělící 
ostrůvek – příliš dlouhý přechod pro chodce. Na trase se vyskytuje autobusová zastávka, kde jsem 
posoudila odlišení a výšku nástupištní hrany, šířku nástupiště i povrch.  
 
Poslední zhodnocená trasa je Červená trasa. Na trase se nachází 8 přechodů pro chodce. Největší 
podélný sklon je 6,7 % po délce 5 m a vyskytuje se u objektu Skanzen Strážnice. Délka trasy je 2,19 km 
a propojuje 11 důležitých objektů v obci Strážnice. Jako příklad uvedu Městský úřad, Městskou polici 
nebo Poštu. Vzhledem k tomu, že obec Strážnice je proslavena kulturními akcemi, zařadila jsem do 
výběru objektů i Zámek Strážnice (včetně amfiteátru, kde se konají různé kulturní akce) a Skanzen 
Strážnice. Objevila jsem důležité nedostatky a mezi nejčastější patří absence přirozené vodící linie nebo 
chybné provedení signálního pásu. Navrhuji místa pro přecházení včetně bezbariérových prvků. 
Doporučuji zřízení dělícího ostrůvku z důvodu výskytu příliš dlouhého přechodu pro chodce. Zhodnotila 
jsem, že největším problémem je prostranství náměstí Svobody. Náměstí Svobody je z hlediska 
bezbariérovosti velice komplikované. Po celém náměstí chybí vodící linie, signální i varovné pásy. 
Doporučuji zpracovat celkovou studii náměstí s vyřešením bezbariérových tras napojujících budovy a 
trasy přes náměstí včetně parkování. 
 
Navržené úpravy a změny jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a platnými předpisy. Navržené 
trasy splňují nejen prvky bezbariérovosti, ale i bezpečnost a svobodu pohybu. 
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