
Debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím na železničných 
staniciach a nástupištiach. 

 
Legislatíva 
     V súčasnej dobe pre debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím na 

nástupištiach hromadnej dopravy platí legislatívna úprava vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia č. 532/2002 Z.z. z júna 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou tejto vyhlášky je 
Príloha k vyhláške č.532/2002 Z.z ktorá stanovuje, že nástupištia musia byť označené farebne 
kontrastným varovným pásom s charakteristickou povrchovou štruktúrou s výstupkami 
vysokými 3-5 mm so šírkou 400 mm vo vzdialenosti 800 mm od hrany nástupišťa, pričom pás 

musí byť vnímateľný zvyškom zraku, nášlapom alebo slepeckou palicou. Príloha k vyhláške 
ďalej stanovuje všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie stavby osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie s ohľadom na riešenie chodníkov, schodísk 
a rámp, výťahov, informačných zariadení, dverí, presklených stien a vstupov. 
      Ďalej je to STN 73 6359 Nástupištia na železničných dráhach, ktorá vo svojej 
kapitole č.5 popisuje vybavenie nástupíšť bezpečnostným označením a to výstražným pruhom 
trvalo označeným žltou farbou šírky 100 – 150 mm, ktorý sa umiestňuje vo vzdialenosti 800 
mm od nástupištnej hrany pri rýchlosti do 120 km/hod a vo vzdialenosti 1000 mm pri rýchlosti 
nad 120 km/hod. a potom vodiacim pruhom šírky 400m, ktorý musí prebiehať bez prerušenia 
paralelne s nástupištnou hranou a v minimálnej vzdialenosti 600mm od pevných zariadení. Vo 
vzdialenosti 2000 mm od konca nástupišťa je vodiaci pruh ukončený záchytným pruhom alebo 
upozorňovacím poľom. 
     Od roku 2007 je v platnosti Rozhodnutie komisie o technickej špecifikácií 

interoperability týkajúcej sa „osôb so zníženou pohyblivosťou“ v transeurópskom  konvenčnom 
železničnom systéme a systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc (2008/164/ES)  
     Nariadenie GR ŽSR zo dňa 12.3. 2007 a jeho novelizácia zo dňa 3.9.2010 riešili 
usmernenie pre všetky zložky ŽSR pri modernizačných stavbách železničných staníc a zastávok 
a požiadavky na vybavenie nástupíšť.  
 Žiaľ vo všetkých uvedených smerniciach je nejednotnosť, ktorá sa prejavovala aj pri 
spracovaní projektovej dokumentácie. Spoločnosť Reming Consult v spolupráci s Úniou 
nevidiacich  slabozrakých Slovenska  / ÚNSS/ vypracovala na základe uvedených skutočnosti 
návrh jednotného značenia pre osoby so zrakovým postihnutím. Iniciatíva vyšla od členov 
Únie, ktorí predložili návrh možného značenia, ktorý bol potom pracovníkmi Remingu detailne 
dopracovaný a odsúhlasený ÚNSS a následne aj GR ŽSR. Prvotný návrh sa potom ešte podľa 
overení v praxi dopracovával až do dnešnej definitívnej podoby. 
 
Teoretické východiská 
 Pri presadzovaní debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu orientácie majú prioritu bezpečnostné opatrenia pred orientačnými. Medzi 
bezpečnostnými je potrebné realizovať najprv zábranové a potom varovné opatrenia. 
Orientačné opatrenia by nemali preťažovať osoby, pre ktoré sú určené a nemali ba 
neprimerane preťažovať ani ostatnú verejnosť. 
Mimoriadne dôležitým aspektom navrhovania debarierizačných úprav pre zrakovo postihnuté 

osoby je princíp „univerzálnosti“. Na jednej strane nesmú byť nikdy hmatovo rovnako 
označené dve odlišné situácie a na druhej strane je mimoriadne dôležité, aby rovnaké situácie 
boli označené „rovnako“ v čo najväčšom rozsahu, najlepšie na celom území štátu. Dôvodom 
prísneho presadzovanie uvedených princípov je skutočnosť, že zrakovo postihnutá osoba /ZPO/ 
vzhľadom k svojmu hendikepu nedokáže vyhodnotiť dané opatrenie a jediné čo môže urobiť je 
„spoľahnúť sa naň“ a použiť ho štandardným, naučeným spôsobom. V prípade, že použité 
opatrenie nie je správne alebo adekvátne k danej situácií, signál, ktorý ZPO dostáva a reaguje 

naň, môže mať za následok ohrozenie jej zdravia alebo dokonca života. 
 



Nástupištia 
 

Bezpečnostné prvky    
 Nebezpečná zóna – priestor od nástupištnej hrany po výstražný pruh, v ktorom sú 

cestujúci vystavení nebezpečenstvu účinkov tlakovej vlny pohybujúcich sa vlakov 

 Výstražný pruh – trvalo označený žltou farbou, šírky 100 ÷ 200 mm, umiestnený vo 
vzdialenosti 800 mm od nástupnej hrany pre rýchlosť vlakov pozdĺž nástupnej hrany V < 
120 km/h a pre rýchlosti 120 ≤ V ≤ 160 km/h vo vzdialenosti 1000 mm. 

 Varovný pás – farebne kontrastný pás s charakteristickou povrchovou štruktúrou, 
zadefinovanou ako výstupky tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou 
cca 5 mm.   Šírka pásu je 400 ÷ 450 mm. Do varovného pásu môže byť zakomponovaný 
výstražný pruh pri dodržaní charakteristickej povrchovej štruktúry. Hustota zvrchlíkov sa 
vyžaduje 4 ks na dm2. Varovné pásy označujú miesta vstupu do nebezpečného priestoru. 

 Vodiaci pás (na nástupištiach je umelá vodiaca línia)  – pás so špeciálnym povrchom, 
zadefinovaným ako pozdĺžne žliabky 3 ÷ 5 mm hlboké, 8 ÷ 12 mm široké, vo vzájomnej 
vzdialenosti 25 ÷ 40 mm. Šírka pásu je 400 ÷ 450 mm. Pravú polovicu pásu smerom ku 
najbližšiemu východu z nástupišťa je potrebné prerušovať blokmi s bežným povrchom 
o rozmeroch cca 200×200 mm. Pri výstupe z podchodu sa buduje priečny vodiaci pás vo 
vzdialenosti 1200 ÷ 1500 mm od schodiska. Umelá vodiaca línia musí nadväzovať na 

prirodzenú vodiacu líniu (napr. múrik schodiska). Akákoľvek prekážka môže byť vo 
vzdialenosti min. 800 mm od vodiaceho pásu. Pri podchode je odbočka umelej vodiacej línie 
(už neprerušovanej), ktorá ho privedie k podchodu. Križovanie umelých vodiacich línií sa 
riešia štvorcom hladkej dlažby, 400x400mm, zalomenie priebežným reliéfom.  
Umelá vodiaca línia sa vedie ku schodom v kolmom smere zo vzdialenosti  1200 -1500 mm, 
ktorá tvorí bezpečnostnú zónu aj pri použití línie na prechod krížom cez nástupište. Vedie sa 

k pravému držadlu schodiska, alebo rampy smerom na nástupište. V prípade širokého 
schodiska, ktoré ma držadlo v strede sa vodiaca línia vedie k stredovému držadlu. V prípade, 
dvoch eskalátorov medzi ktorými je úzke schodisko sa vedie vodiaca línia k obom spoločným 
držadlám. 

 Predajné stánky – ich umiestňovanie a rozmery musia byť plne v súlade s vyhl. 532/2002 
a STN 73 6359. 
 Schodiská, pohyblivé schody a šikmé rampy – v oboch smeroch sa musí pred prvým 

schodom ako aj pred začiatkom šikmej rampy, po celej šírke nachádzať hmatový pás, ktorý 
je odlišný od ostatných pásov s hĺbkou minimálne 400 mm, musí farebne kontrastovať 
s plochou podlahy a musí byť súčasťou podlahy. Nástupná hrana schodiskového stupňa 
nemôže prečnievať cez podstupnicu. 

 Držadlá – musia mať okrúhly tvar s priemerom 30 – 50 mm so vzdialenosťou od 
konštrukcie minimálne 40 mm. Na schodoch a rampách musia byť držadla na oboch 
stranách a na dvoch úrovniach. Vyššie držadlo vo výške 850 – 1000 mm  nižšie vo výške 

500 – 750 mm nad úrovňou podlahy. 
  Mobiliár – lavičky, kvetináče, reklamné a informačné tabule (rúrkovej konštrukcie na 

nožičkách) a pod. musia mať zarážku pre bielu palicu nevidiaceho do výšky 100 mm od 
povrchu nástupišťa.  

 Bezpečnostný náter – farebný náter na stanovenej časti zariadenia, ktorým sa vyjadruje, 
stanovená bezpečnostná informácia. (STN 01 8012-1) 

   Nástupištné hrany na modernizovaných tratiach musia byť označené bezpečnostným 
náterom do vzdialenosti minimálne 150 mm od hrany a od výšky nástupišťa 300 mm nad 
STKP.  
Označuje sa len vodorovná časť nástupištnej hrany striedaním pásov žltej a čiernej farby 
so šírkou 250 mm pod uhlom cca 45º ku hrane. Tolerancia rozmerov náteru je mínus 10%.  
Realizovaný náter nesmie znížiť požadovaný súčiniteľ šmykového trenia. 

   

 Takýmto spôsobom sú vybavené všetky projektované aj už realizované nástupištia na 
modernizovanej trati Bratislava – Poprad pre traťovú rýchlosť 160km/hod.  spracované 
spoločnosťou Reming Consult a.s. Bratislava 
 



Materiálové zloženie nástupíšť      
     Dnes projektované a realizované nástupištia sú poväčšine riešené s hornou povrchovou 
úpravou zámkovou dlažbou. Vo vzdialenosti 800 mm, resp. 1000 mm od nástupištnej hrany je 
osadený výstražný pás šírky 200 mm žltej farby a vedľa varovný pás šírky 200 mm červenej 
farby vyskladaný zámkovou dlažbou s charakteristickou štruktúrou polkruhových výstupkov 

s priemerom 20-25 mm a výškou cca 5 mm  pozdĺž celého nástupišťa. Varovný pás spolu s 
výstražným pásom prechádzajú po celom obvode nástupišťa /obr. č.1/ a sú ukončené 2000 
mm od začiatkov rámp na oboch koncoch nástupíšť /obr. č.2/. Vedľa uvedených pásov 
výstražného a varovného prechádza vodiaci pás široký 400 mm, ktorý je šachovnicovito 
usporiadaný z tvárnic pre nevidiacich t.j. pásov so špeciálnym povrchom definovaným ako 
pozdĺžne žliabky 3-5 mm hlboké, 8-12 mm široké vo vzájomnej vzdialenosti 25-40 mm šírky 
400 mm. Šachovnicové usporiadanie napovedá nevidiacemu ktorým smerom sa má orientovať 
aby sa dostal z nástupiska preč. Smer odchodu je orientovaný šachovnicovým usporiadaním. 
V prípade, že je šachovnica vpravo od plnej línie je smer odchodu správny, v opačnom prípade 
ak je  šachovnica vľavo je smer odchodu zlý. Samotná navigácia ku schodisku , rampe alebo 
východu je riešená plným 400 mm širokým pásom vyskladaným z dlažby pre nevidiacich, lomy 
trasy sú  označené plným 400x400 mm veľkým bodom z bežnej zámkovej dlažby. Pred 
schodiskom je vo vzdialenosti 300 –350 mm osadený varovný pruh široký 400 mm zo 
zámkovej dlažby s charakteristickou štruktúrou polkruhových výstupkov, na celú šírku 

schodiska. 
Uvedené značenie pre nevidiacich má za úlohu odviesť nevidiaceho z nástupiska, jeho ďalšie 
nasmerovanie je riešené v rámci chodníkov a prístupových komunikácií. 
Ostatná dlažba nástupišťa je navrhnutá z bežných tvárnic, rovnako aj na rampách. Zámková 
dlažba na nástupištiach je kladená do 30 mm hrubého pieskového lôžka frakcie  0-8 mm. Celá 
táto konštrukcia je uložená na štrkodrve frakcie 16 – 32 mm, ktorá je hrubá 200 mm. Ostatný 

násyp po úroveň pôvodného terénu je zo štrkopiesku. 
     Nástupištné hrany bývajú označená bezpečnostným náterom do vzdialenosti 150 mm od 
hrany, označuje sa vodorovná časť nástupištnej hrany striedaním pásov žltej a čiernej farby so 
šírkou 250 mm pod uhlom cca 45º ku hrane. Tolerancia rozmerov je mínus 10%. Realizovaný 
bezpečnostný náter nesmie znížiť požadovaný súčiniteľ šmykového trenia. 
Ako materiál bezpečnostného náteru sa používa polyuretánová náterová látka  
čierna farba U 2094 - RAL 9005  
žltá farba     U 2090 - RAL 1018  
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Železničné stanice 
 
Všeobecné podmienky pre umelé vodiace línie - prístup   
V zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. platí, že komunikácia pre peších musí byť zabezpečená 
dôsledne dodržanou vodiacou líniou pre zrakovo postihnutú osobu. Prirodzenou vodiacou líniou 
je napríklad styková línia steny domu s chodníkom, múrika s chodníkom, obrubník pešej 
komunikácie na rozhraní s trávnikom alebo iné rozhranie dvoch výrazne hmatovo odlišných 
štruktúr. 
 V mieste kde nie je prirodzená vodiaca línia a prechodová vzdialenosť medzi dvomi 
orientačnými bodmi je väčšia ako 8 metrov, alebo kde je prirodzená vodiaca línia 

znehodnotená prekážkami (sedenie reštaurácií, reklamné panely, veľa dverí na stene budovy, 
mobilár a pod) sa musí vytvoriť umelá vodiaca línia (reliéf s drážkami šírka v exteriéri 400 
mm, v interiéri 300 mm). Línia má byť priama, s odstupom od prekážok minimálne 800 mm na 
obe strany od vodiacej línie. Zmena jej smeru sa pripúšťa lomom najvhodnejšie v uhle 90º, 
pričom oblúk sa neodporúča. Zalomenie vodiacej línie má priebežný reliéf, križovanie, alebo 
odbočenie umelej vodiacej línie sa vyznačuje štvorcom hladkej dlažby s veľkosťou 400x400mm 

v exteriéri a 300x300mm v interiéri. 
 
Materiálové vyhotovenie 
môže byť okrem betónových prefabrikátov aj z plastových platní, z kovových indikátory 
(bodové prvky), živicových pásov, alebo môžu byť línie vytvorené frézovaním. Pri kovových 
indikátoroch je dôležité dodržiavať ich rozmery a rozstupy: Pri varovnom reliéfe sa odstup 
výstupkov vypočíta ako 1,5 násobok priemeru výstupku (20-30mm). Pri vodiacom reliéfe má 

byť spodná šírka rebra 25-35 mm a drážka medzi rebrami 25-35mm, ukladať sa musia tesne 
jeden vedľa druhého, s maximálnym odstupom 10mm.  
  
Predstaničné námestia a plochy      
       Debarierizácia stanice sa v podstate míňa účinku, pokiaľ je prístup do stanice bariérový, 
tzn. pred stanicou je veľká rovná plocha bez vodiacich línií, po ktorej chodia autá, vozidlá MHD 
na zastávke nemajú pevné miesto pre výstup a zastavia vždy na inom mieste a pod. Využitie 

prirodzených vodiacich línií je takmer vždy nemožné, pretože pred stanicou zvyknú byť 
predajné stánky s výveskami, ktoré sú prekážkou. Preto je základom zabezpečiť stále 
výstupište MHD a osadiť umelé vodiace línie už od zastávok MHD smerom k hlavným vchodom 
a východom staničnej budovy, naviazať ich na vodiace línie vo vnútri budovy.  
 Samozrejmosťou musí byť dodržanie vyhlášok 9/2009 Z.z. a 532/2002 Z.z. čo sa týka 
správneho bezbariérového riešenia priechodov pre chodcov, znížených okrajov chodníkov, 
schodov, zastávok MHD, mobiliáru, dverí, presklenných stien a zabezpečenia prekážok.  



 
Staničná hala a príchod k nástupištiam.      
      Staničné haly sú zväčša orientačne veľmi komplikované a sú plné prekážok, preto je 
nevyhnutné osadiť do týchto hál umelé vodiace línie. Umelá vodiaca línia má smerovať od 
vchodu do stanice k nástupištiam, pričom sú z nej robené odbočky k pokladničnému okienku 

(nemusí ku každému, stačí k takému, v ktorom bude zabezpečená stála prevádzka), k 
informáciám (službám zákazníkom), k čakárni, k WC, k nástupištiam, k tlačidlu výťahu a 
prípadne k úschovne batožiny. Tieto miesta sa nazývajú body záujmu a označujú sa krátkym 
varovným pásom s veľkosťou ideálne 700x400mm, odsadeným 350mm od steny na ktorej sa 
bod záujmu nachádza. Na umelú vodiacu líniu je napojený do tvaru T.  
Hlavný vstup do stanice sa označuje signálnym pásom. Farba dverí musí kontrastovať s 
farbou stien a presklené dvere a steny  mať značky viditeľné oproti pozadiu. Vstup musí byť 
osvetlený tak, aby nevznikol náhly kontrast medzi vonkajším a vnútorným osvetlením 
Začiatok a koniec schodov sa označuje varovným pásom (šírka 400mm, dĺžka zhodná so 
šírkou schodov) v odstupe 350mm od hrany prvého a posledného schodu, ktoré súčasne musia 
mať farebne kontrastný náter. Vodiaca línia sa vedie k pravému madlu smerom na nástupište, 
v prípade širokého schodiska s madlom uprostred sa vedie k tomuto madlu. Nástupné hrany 
schodiskových stupňov nemôžu prečnievať cez podstupnice. 
Eskalátor (travelátor) musí mať nástupný hrebeň žltej farby a nástup označený akustickým 

majákom. Vodiaca línia sa v prípade dvoch eskalátorov medzi ktorými je úzke schodisko vedie 
k obom spoločným držadlám. V prípade troch eskalátorov vedľa seba sa vedie vodiaca línia k 
dvom krajným eskalátorom a v prípade dvoch eskalátorov vedľa seba sa vedie k spoločnému 
držadlu. Zalomenie alebo odbočenie vodiacej línie pred eskalátorom sa robí vo vzdialenosti 5-
7m od nástupu na eskalátor. 
Výťah musí mať ovládacie zariadenie čitateľné aj hmatom, ktoré nesmie byť umiestnené 

priamo na tlačidle - odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné 
symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom písme. Kabína výťahu musí byť vybavená 
akustickým informačným systémom, oznamujúcim číslo podlažia, v ktorom výťah zastaví a 
príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. Ovládač pre vstupné podlažie musí 
byť na ovládacom paneli v kabíne výťahu výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov 
pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač výťahu musí mať hmatateľné označenie vrátane 
hmatateľného označenia čísla podlažia, opäť umiestnené vedľa tlačidla. Vodiaca línia sa vedie k 
tlačidlu výťahu a končí sa upozornením na bod záujmu. 
Držadlá (madlá) musia mať okrúhly tvar s priemerom 30 – 50 mm so vzdialenosťou od 
konštrukcie minimálne 40 mm.  Ak sa na bezbariérovej trase nachádzajú smerom 
k nástupištiam držadlá alebo steny, musia byť na konci držadla alebo steny uvedené vo výške 
od 850 mm po 1000 mm stručné informácie ako napríklad číslo nástupišťa, koľají, alebo 
informácia o smere v Braillovom písme a pomocou reliéfnych písmen alebo čísiel. Jedinými 
prípustnými hmatovými piktogramami sú čísla a šípky. Držadlo musí presahovať začiatok a 

koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm, ideálne o 350mm. Na 
schodoch a rampách musia byť držadla na oboch stranách a na dvoch úrovniach. Vyššie 
držadlo vo výške 850 – 1000 mm  nižšie vo výške 500 – 750 mm nad úrovňou podlahy. 
 
       Vhodným príkladom riešenia bezbariérových trás v budove je realizovaná stanica Poprad 
-Tatry a novo riešená výpravná budova v Púchove, kde pôvodné autobusové nástupište je 

umelou vodiacou líniou prepojené so vstupmi do navrhovanej výpravnej budovy a aj na 
podchod pre cestujúcich. Interiérové umelé vodiace línie smerujú nevidiaceho ku všetkým 
potrebným bodom a službám v zmysle požiadaviek technických špecifikácií interoperability 
týkajúcej sa osôb so zníženou pohyblivosťou.    
 
Akustické majáky.      

Špeciálnym debarierizačným prvkom je akustický maják. Akustický maják je zariadenie, 

ktoré na povel z vysielačky vydáva zvukový signál, ktorý má za úlohu človeka naviesť k 
danému miestu a na ďalší povel z vysielačky prehrá uloženú nahrávku, ktorá informuje o 
orientačnej situácii na danom mieste. Výhodou akustických majákov je to, že zvukový signál 
vydávajú len na  vyžiadanie signálom z vysielačky a teda neobťažujú okolie neustálym 
zvukovým signálom. 

Pomocou akustických majákov sa môžu vytvoriť celé orientačné systémy na veľkých 
plochách, akými sú aj železničné stanice. Vždy však treba starostlivo zvážiť na základe 
konzultácie s odborníkom na priestorovú orientáciu ľudí so zrakovým postihnutím (alebo s 



Oddelením prevencie architektonických bariér ÚNSS) optimálne množstvo a rozmiestnenie 
akustických majákov, znenie hlášky a kombináciu zvukových a hmatových prvkov, pretože 
nesprávne umiestnenie majáka môže orientačnú situáciu skomplikovať a zneprehľadniť.   

Akustický maják sa vo všeobecnosti umiestňuje vo výške 3-4m presne nad miesto, 
ktoré označuje:  

 nad vstupy do staničnej budovy 
  na bočné východy/vchody - niektoré stanice majú okrem vstupu na stanicu cez budovu 

aj vstup k nástupištiam cez podchod a pod. 
 na nástupištia (vždy nad hornú hranu schodov z podchodu - tú hranu, ktorá už je 

fyzicky na nástupišti - takto maják zachytí aj signál z vysielačky z nástupišťa, aj keď je 
človek od neho ďalej a navedie ho k podchodu, ale zachytí aj signál z podchodu, ak 
človek stoji pri dolnej hrane schodov - dole v podchode je zvyčajne úplne jasná 
prirodzená vodiaca línia, takže maják ma zdola čisto informačnú a nie navádzaciu 
funkciu) 

 v prípade veľkej staničnej haly, (alebo komplikovanej ceste k východu k nástupištiam) 
treba dať maják nad východ k nástupištiam   

 vo veľkých staničných halách sa dáva maják aj na vstup do informačnej kancelárie, 
alebo pokladne  

 na koncoch nástupíšť, keď sa tadiaľ vychádza von zo stanice  

 povinnosťou je umiestňovať akustický maják je na každom nástupe na 
eskalátor/travelátor.  

 
 
 
 

 
 
   Reming Consult a.s 
   Ing. Eduard Prochác 
 



 
 
 
Staničná hala Poprad – umelé vodiace línie      
 



 
 
Staničná hala Poprad – umelé vodiace línie      
 

 
 
Staničná hala Poprad – príchod ku schodom a eskalátorom      
 



 
 
Bratislava hl. stanica 4. nástupište – úprava hrany nástupišťa      
 
 
 

 
 
Poprad nástupište – úprava hrany nástupišťa      

 



 
 
Staničná budova Poprad – príchod k výťahu      
 


