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Stanovisko pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér 
 
Spoločnosť Olejár s.r.o. predstavila Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nový materiál, 
z ktorého je možné vyrábať reliéfne platne použiteľné na tvorbu pásov a línií ako debarierizačných 
opatrení pre pohyb zrakovo postihnutých. 
 
Na základe podrobných konzultácií s ÚNSS spoločnosť Olejár vytvorila prototypy platní z tvrdeného 
plastu. Platne majú oba typy reliéfu, a to varovný reliéf vo forme polguľovitých výstupkov aj smerový 
reliéf vo forme drážok. Z platní je možné vyskladať nasledovné pásy, ktoré sú vyžadované vyhláškami 
532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. pri úpravách peších komunikácií:  

- varovný pás na rozhranie chodníka a vozovky,  
- signálny pás,  
- varovný pás na rozhranie chodníka a cyklochodníka,  
- varovný pás a vodiacu líniu na železničné nástupištia (usmernenie GR ŽSR 1075/2007/O220). 

 
ÚNSS schvaľuje návrhy platní ako boli predstavené na technických výkresoch. Ich rozmery a rozmery 
reliéfu spĺňajú požiadavky vyhlášok 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z.; rozmery drážok boli po konzultáciách 
schválené ako širšie oproti požiadavke vyhlášky z dôvodu lepšej hmatateľnosti. Na všetkých typoch 
pásov sú rozmery reliéfu drážok aj polguľovitých výstupkov rovnaké. 
 
Materiál na výrobu platní môže mať akúkoľvek farbu. Podľa požiadavky vyhlášok 532/2002 Z.z. 
a 9/2009 Z.z. musí byť farba pásov v kontraste s farbou okolitých povrchov. Na komunikáciách 
v exteriéri sa tradične používa červená farba pásov na sivom alebo čiernom okolitom povrchu. 
Z hľadiska jednotnosti opatrení na celom území Slovenskej Republiky odporúčame dodržiavať túto 
farebnosť. 
 
Na doplnenie sortimentu reliéfnych platní odporúčame spoločnosti Olejár s.r.o. zaviesť aj výrobu 
umelých vodiacich línií, t.j. platňa s drážkami šírky 400 mm pre exteriér a šírky 300 mm pre interiér. 
Rozmery drážok na tomto type platne majú byť rovnaké ako na ostatných typoch platní. 
 
ÚNSS týmto listom potvrdzuje, že navrhované platne spĺňajú nároky zrakovo postihnutých 
používateľov na hmatateľnosť nášľapom aj bielou palicou a zároveň spĺňajú metodikou požadovanú 
informačnú funkciu.  
 
S pozdravom, 
 
       Ing. Ivana Balážová 
       Oddelenie prevencie architektonických  

a dopravných bariér 

 


