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Corrigendum 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
z dubna 2009 se opravuje takto: 

Kapitola 2 „Citované normativní dokumenty“ se doplňuje o další odkaz na normu takto:  
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení  

Dále se v kapitole 2 mění název normy takto: 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

Článek 5.6 se nahrazuje tímto zněním:  

5.6 Příčný sklon nástupiště pro odvedení vody musí být 0,5 % až 2 %. Kritéria protiskluznosti jsou uvedena 
v ČSN 74 4505.  

Článek 7.6 se nahrazuje tímto zněním:  

7.6 Schodiště pro cestující na nástupištích se navrhuje podle ČSN 73 4130.  

Schodiště musí mít ramena s výškou stupně do 160 mm. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28°.  

Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene musí mít povrch kontrastně rozezna-
telný od okolních schodů a podest.1)  

Kritéria protiskluznosti povrchu schodů a podest jsou uvedena v ČSN 73 4130.  

Článek 7.7 se nahrazuje tímto zněním:  

7.7 Šikmé rampy pro cestující na nástupištích musí mít sklon do 8,33 % (1:12). Není-li šikmá rampa delší  
než 3 000 mm, smí mít sklon nejvýše 12,5 % (1:8). Šikmé rampy delší než 9 000 mm musí být každých 9 000 mm 
přerušeny podestou o jednostranném sklonu maximálně 2 % v délce nejméně 1 500 mm. Podesty musí mít 
i kruhové nebo jinak zakřivené šikmé rampy.  

Nejmenší průchodná šířka šikmé rampy musí být 1,3 m. Pokud je šikmá rampa pro cestující jediným přístupem, 
její nejmenší dovolená průchodná šířka musí odpovídat šířce schodiště podle 7.5.  

Kritéria protiskluznosti povrchu schodů a podest jsou uvedena v ČSN 73 4130.  

Chodníky, sloužící jako bezbariérový přístup, musí mít sklon do 8,33 %.  

Chodníky a šikmé rampy, které neslouží jako bezbariérový přístup, mohou mít v odůvodněných případech sklon 
vyšší. 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Plzeň, IČ 00015979, Ing. Kotorová  

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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