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UMISŤOVÁNÍ CYKLOSTOJANŮ                            

S OHLEDEM NA POHYB OSOB SE SNÍŽENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Na co si dát pozor?

www.bezbarierova.praha.eu
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 Bezbariérové užívání veřejného prostoru je veřejným zájmem – je 

povinné!

 Prioritou je bezpečí uživatele a zachování podmínek pro jeho 

samostatný pohyb.

 V případě pochybností a obtížného hledání řešení v konkrétním 

místě konzultujte s konečnými uživateli.

 Vždy počítejte s tím, že zaparkovaná kola budou přečnívat do 

volného prostoru.
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 Zachovat volný průchozí profil o šířce min 150 cm 

(výjimka 90 cm)
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 Identifikovat vodicí linii v místě a ponechat ji bez překážek:

a) přirozená – volný prostor v šíři 150 cm podél linie 

(výjimka 90 cm)

b) umělá vodicí linie – volný prostor v šíři 80 cm na obě 

strany od linie

c) vertikálně – bez překážek do výše 220 cm nad zemí

 Pokud vodicí linii přerušíte – nahraďte ji!
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Kde konzultovat?

 s občany Vaší městské části, kteří trpí omezením pohybu či orientace a v místě 

se pravidelně pohybují

 Metodické centrum SONS v ČR www.sons.cz/bariery

 Poradna Pražské organizace vozíčkářů www.presbariery.cz

 NIPI - krajské konzultační středisko Praha www.nipi.cz

 ČKAIT poradenství pro bezbariérové řešení staveb www.ckait.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST!

Karolína Klímová, oddělení rozvoje dopravy RFD MHMP, karolina.klimova@praha.eu
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