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1 Úvod 

PUi navrhování nových staveb či stavebních úprav je v dnešní dobE nutno dbát na správnost 

navržení tak, abychom byli schopni zajistit volný pohyb všem osobám a vytvoUit 

bezbariérové životní prostUedí. Jedná se zejména o osoby se sníženou schopností pohybu  

a orientace, které díky nezájmu laické veUejnosti, špatným uplatOováním pUedpis]  

a vyhlášek v praxi, se cítí být diskriminovány. Naším úkolem by mElo být tyto bariéry 

odstranit, vytvoUit bezbariérové prostUedí již v pUípravné fázi stavby a snažit se více 

začlenit osoby se sníženou schopností pohybu a orientace do společnosti. 

 

1.1 PUedmEt bakaláUské práce 

PUedmEtem bakaláUské práce je problematika bezbariérového užívání StUední pr]myslové 

školy stavební, pUíspEvkové organizace se sídlem v OstravE-ZábUehu, ulice  

StUedoškolská 3. Za tímto účelem bude proveden rozbor současného stavu a návrh Uešení 

s cílem zvýšení kvality a dostupnosti vzdElávací pUíležitosti pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

1.2 Cíl bakaláUské práce 

Cílem bakaláUské práce je odstranEní bariér v objektu školy a navazujících venkovních 

prostor s d]razem na vytvoUení bezbariérového prostUedí s akceptováním zásad Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny a pUíslušné legislativy. 

Součástí bakaláUské práce bude fotodokumentace současného stavu, výkresová 

dokumentace současného stavu a navrhovaných úprav, vizualizace bezbariérových prostor 

a stručné ekonomické zhodnocení návrhu, které poslouží jako orientační bod pro pUípadnou 

rekonstrukci objektu. 
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1.3 Podklady 

Podklady pro vypracování bakaláUské práce tvoUí: 

Výkresová dokumentace současného stavu,  

Vlastní fotodokumentace,  

Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  

ČSN 73 4130 SchodištE a šikmé rampy,  

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody, 

Použitá literatura a internetové stránky výrobc] plošin, výtah] a sanitární techniky, 

Národní rozvojový program mobility pro všechny včetnE manuálu.  
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2 ProstUedí bez bariér 

ProstUedí bez bariér m]žeme chápat jako pUístupné prostUedí, kde jeho uživatel]m není 

bránEno ve volném pohybu a užívání.  

Musíme respektovat rozdílné nároky jednotlivých uživatel], a[ už se jedná o r]zná 

tElesná, mentální či smyslová omezení. Základním problémem zdravotnE postižených osob 

je jiné vnímání okolního prostoru, s ním jsou spojeny odlišné prostorové a manipulační 

požadavky a možnost dobré orientace. ObecnE lze Uíci, že pUi návrhu prostUedí bez bariér 

musíme pracovat s vEtšími manipulačními prostory, dbát na srozumitelnost informací  

a v neposlední UadE také na estetiku. 

 

2.1 Platná legislativa 

Základním právním pUedpisem je v současnosti zákon č.183/2009 Sb., o územním 

plánování a stavebním Uádu, který začal upravovat otázky odstraOování bariér a dostal se 

tak do povEdomí širší veUejnosti. Zákonu se v této oblasti pUikládá veUejný zájem a s tím 

souvisí pUesné definování jednotlivých použitých výrobk] a materiál] pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

ProvádEcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, pak detailnE Ueší návrhy stavebních částí, 

či dodatečné úpravy pro bezbariérové užívání a pUístupnost jednotlivých objekt]. Jedná se 

zejména o tyto vyhlášky: 

 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

 Vyhláška č. 62/ 12013 Sb.,  kterou se mEní vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
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2.2 Základní skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou v očích laika pohybovE postižení 

odkázáni na vozík nebo zrakovE postižení. Ve skutečnosti však do této kategorie Uadíme 

 i osoby, které jsou omezené pouze na krátký čas, osoby zdravé a starší občany. 

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dElíme [19] : 

 osoby se zdravotním postižením 

 pohybovým, 

 zrakovým, 

 sluchovým, 

 osoby pokročilého vEku, 

 osoby s dočasným pohybovým omezením 

 tEhotné ženy, 

 osoby doprovázející osoby s mentálním postižením apod., 

 osoby nadmErného či malého vzr]stu. 

2.2.1 Pohybové omezení 

Do této skupiny osob Uadíme osoby na vozíku a osoby, které ke svému pohybu potUebují 

ortopedické pom]cky, jako jsou berle, hole a chodítka. M]žeme je rozdElit dále do tUí 

kategorií dle pohyblivosti jedince na [19] : 

 

 mobilní  

 částečnE mobilní  

 imobilní 

Pro tyto osoby jsou problémem zejména fyzické pUekážky (výškové rozdíly, sklony 

pochozích ploch, manipulační prostor, dosahová vzdálenost). PUi návrhu bezbariérového 

prostUedí se proto musíme snažit eliminovat výškové a délkové mezery a vycházet 

z rozmErových nárok], které vyžaduje osoba na invalidním vozíku. V neposlední UadE také 

nesmíme zapomenout na nár]st elektrických vozík], které tEžko pUekonávají horizontální 

 a vertikální proluky. 
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Obr. 1 Manipulační prostor pro otočení vozíku     

Zdroj: ZdaUilová [19]  

 

2.2.2 Zrakové postižení 

Mezi hlavní problémy, které omezují osoby se zrakovým postižením Uadíme nedostatek 

 a nejednoznačnost informací o stavbE a okolí získávané nevizuálnE.  

 

 

Osoby se zrakovým postižením dElíme na [19] : 

 slabozraké (osoby se zbytkem zraku) 

 nevidomé (osoby s úplnou ztrátou zraku) 

Osoby se zrakovým postižením získávají informace o okolí pUedevším pUímo pomocí 

hmatu a kontaktu ruky s daným pUedmEtem a nepUímo pomocí kontaktu slepecké hole 

 a nášlapem nebo trailovou technikou. K využití tEchto základních technik je tUeba dodržet 

volný pr]chod podél vodících linií, dodržet podchodné výšky v interiéru i exteriéru 

 a zajistit dostatečné množství pUirozených i umElých hmatových prvk]. Pro osoby 

s částečnou ztrátou zraku užít silné barevné kontrasty, jednoduché a snadno srozumitelné 

nápisy psané velkými písmeny a užití plán] napomáhající snadnEjší orientaci tEchto osob. 

[12] 
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Obr. 2 Braillovo písmo pro nevidomé   

 Zdroj:www.numex.erebusdesign.cz 

 

2.2.3 Sluchové postižení 

Osoby se sluchovým postižením nemají zvláštní prostorové nároky a orientují se 

pUedevším zrakem. Z tohoto d]vodu je d]ležité, aby informace sloužící pro veUejnost 

podávané v akustické formE byly doplnEny o formu optickou. Prostory pro shromaž@ování 

a poskytování informací je nutné vybavit indukční smyčkou. 

 

Osoby se sluchovým postižením m]žeme rozdElit [19]: 

 nedoslýchavé (osoby s částečnou ztrátou sluchu) 

 neslyšící (osoby s úplnou ztrátou sluchu) 

2.2.4 Osoby pokročilého vEku 

Osoby v pokročilém vEku mají horší mobilitu, s tím spojenou menší výdrž pUi delších 

docházkových vzdáleností a obtížnEjší pUekonávaní výškových pUekážek. Z tohoto d]vodu 

se snažíme tEmto osobám pohyb ulehčit vytváUením schodiš[ových podest, doplOováním 

prostor zábradlím a madel v r]zných výškách a doplnit venkovní prostory o lavičky 

sloužící k odpočinku.  

Prostory pro užívání osob s výše popsanými omezeními jsou označeny pomocí 

mezinárodních symbol] pUístupnosti. [8] 
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Obr. 3 Mezinárodní symboly pUístupnosti    

Zdroj:Vyhláška č.398/2009 Sb. 

 

2.3 Bariéry, jejich rozdElení a správné navržení 

Bariéry obecnE vnímáme jako pUekážky, které nám zabraOují dosažení našeho cíle. Každý 

človEk vnímá tyto bariéry jinak, pro zdravého človEka je to obyčejné pUekročení 

obrubníku, pro osobu s tElesným postižením je to pUekážka ubírající na fyzické síle, 

vedoucí ke zhoršení životních podmínek.  

 

Hlavním rozdElením bariér je dElení na bariéry architektonické a dopravní a ty dále 

rozdElujeme na [19] : 

 Vertikální: schody, výškové rozdíly vEtší než 20 mm, 

 Horizontální: sklony ramp a povrchy pochozích ploch, 

 Prostorové: malé manipulační parametry, nevhodné umístEní mobiliáUe, 

 Antropometrické: dosahové vzdálenosti, výškové osazení WC, 

 Ergonomické: tvary užitých pUedmEt], nevhodný mobiliáU a nábytek, 

 Orientační: chybEjící taktilní informace, orientační systém a piktogramy. 

 

Architektonickými bariérami se rozumí špatnE vyUešené vstupy do objektu, 

nesprávné Uešení hygienických prostor, chodeb, výtah], schodiš[ a jiné. Dopravními 

bariérami se rozumí nesprávné navržení chodník], parkoviš[, zastávek MHD, pUechod] 

pro chodce a veškeré vnEjší prostUedí. 
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Nesprávné pochopení pUedpis] anebo pUímo jejich nedodržování vede k 

nesprávnému navrhování a provádEní staveb, a s tím spojené ztížené, ne-li nemožné 

užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Pro správné navržení bezbariérového prostUedí je tUeba pochopit: 

 princip pUístupnosti, informovanosti a nároky na jednotlivé druhy postižení 

 zajistit integritu mezi dopravní cestou, prostUedkem a Uešeným objektem 

 dodržet pUíslušné vyhlášky, technické návody a doporučené materiály pUi provádEní 

stavby 

 kvalifikace zúčastnEných osob pUi samotném návrhu a realizaci stavby 

 dostatečný finanční kapitál pro odstranEní aktuálních bariér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

V současné dobE se v České Republice odhaduje, že 1/3 obyvatel tvoUí osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu. To v praxi znamená, že pUibližnE každý desátý občan se 

Uadí mezi zdravotnE tElesnE postižené. Z tEchto d]vod] se vláda ČR rozhodla podporovat 

Národní rozvojový program mobility [4], který je zamEUen na odstraOování bariér 

v budovách státních, veUejných institucí, služeb a také v oblasti dopravy. Národní 

rozvojový program spravuje vládní výbor pro zdravotnE postižené občany a Národní rada 

se zdravotním postižením. 

Podporované projekty jsou pouze takové, které mají vyUešeny bezbariérovou trasu 

komplexnE. Laicky lze tedy Uíci, že bezbariérovE vyUešený objekt nestačí, musí být napojen 

na bezbariérovou trasu a ta musí mít návaznost na infrastrukturu Uešeného území.  

PUedkladatelem zámEru je zpravidla obec nebo mEsto, které musí zajistit pomocí 

dílčích projekt] nebo souhrnným projektem stavební úpravy tak, aby propojovaly 

jednotlivé stavby občanského vybavení s MHD. 

Financování programu je zajištEno Vládním plánem financování, jenž byl pUijat 

usnesením vlády České republiky ze dne 14. července 2004 č. 706, ve znEní usnesení vlády 

ze dne 26. bUezna 2008 č. 292, kdy byl novelizován. Cílem novelizace bylo hlavnE zlepšení 

zp]sobu financování prostUednictvím dotačních program]. Tímto usnesením vlády jednak 

došlo k aktualizaci dokumentu Národní rozvojový program mobility pro všechny. 

 

Žádost o dotace se podávají na ÚUad vlády ČR a jsou rozdEleny do dvou kategorií 

z hlediska financování: 

 bezbariérové úpravy plnE hrazené z rozpočt] pUíslušných institucí 

 bezbariérové úpravy hrazené podílovE z rozpočt] pUíslušných institucí 

 

3.1 Cíle programu 

Cílem Programu mobility je zajistit svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. 

Program podporuje vytváUení komplexních bezbariérových tras ve mEstech a obcích 

s návazností na dopravu, veUejné instituce a státní budovy. 
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Cíle Programu mobility je dosahováno prostUednictvím specifických cíl], kterými jsou: 

 bezbariérová dostupnost služeb veUejné a státní správy, zdravotních a sociálních 

služeb, pracovních a vzdElávacích pUíležitostí a možností kulturního vyžití v rámci 

obce a regionu, 

 zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce v obcích, 

 zlepšení pUístupu všech obyvatel k dopravE, 

 zavedení signalizačních a informačních prostUedk] v dopravE. 

 

3.2 ZpUístupOování komunikací pro chodce a veUejné dopravy 

Toto opatUení je zamEUeno na budování bezbariérových tras včetnE odpovídajících 

dopravních prostUedk]. Klade se d]raz na propojení mezi objekty a bezbariérovou 

dopravou. VytváUí se bezbariérové pEší trasy napojené na dopravní systémy, odstraOují se 

bariéry stavebního charakteru na zastávkách a nástupištích v MHD a dopravní prostUedky 

MHD se vybavují informačními a signalizačními zaUízeními. D]ležitým mEUítkem je 

vypracovaný koncept bezbariérové sítE MHD. 

 

3.3 ZpUístupOování budov zajiš[ující dopravní služby 

Dalším opatUením je zpUístupOování budov zajiš[ující dopravní služby. Tím se rozumí 

budovy železnic a autobusových nádraží určené pro veUejnost. Pro pUidElení dotace je opEt 

d]ležité napojení tEchto budov na bezbariérové trasy. 

 

3.4 OdstraOování bariér v budovách 

Toto opatUení zahrnuje odstraOování bariér uvnitU budov. Zejména se jedná o vybudování 

výtah], zdvihacích plošin a úprav hygienických prostor]. Podpora je určená pro budovy 

státních a veUejných institucí, budovy vzdElávacích pUíležitostí, budovy poskytující 

zdravotní péči, sociální služby a kulturní vyžití. D]ležitá je návaznost budovy 

na bezbariérovou trasu a bezbariérovou dopravu. 
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Cílem tohoto programu je zpUístupnit služby, vzdElávací pUíležitosti, pracovní možnosti, 

zapojit je do veUejného dEní a celkovE odstranit bariéry tak, aby byl občan schopný plné 

mobility a byl hodnotným členem společnosti. 
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4 Charakteristika Uešeného území a demografické údaje 

4.1 Charakteristika Uešeného území 

Areál SPŠS se nachází v mEstské části Ostrava-ZábUeh, který spadá pod katastrální území 

statutárního mEsta Ostravy. Ostrava-ZábUeh tvoUí nejsevernEjší část mEstského obvodu 

Ostrava-Jih spolu s Výškovicemi, Hrab]vkou, BElským lesem a sídlištEm Dubina. Počet 

obyvatel je okolo 115 000. Jedná se o nejlidnatEjší území mEsta Ostravy. Samotný objekt 

se nachází na StUedoškolské ulici 3 a sousedí s dvEma dalšími stUedními školami. [13]                                                    

 

Obr. 4 Lokalizace objektu    

Zdroj:www.mapy.cz vlastní zaznamenání 

Celková výmEra mEstského obvodu Ostrava-Jih  činí 1631,35 ha. 

4.2 Demografické údaje 

Statutární mEsto Ostrava má 329 961 obyvatel1, z toho osob ve vEku: 

 0 - 14 let      47 003 

 15-64 let 228 459                  

 65 + let 54 499   

 Počet zdravotnE tElesnE postižených 16 450     
                                                           

1 Data ke dni 31.12.2012   Zdroj:ČSÚ 
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5 PUístupnost MHD k Uešenému objektu  

V současné dobE využívají studenti SPŠS Ostrava – ZábUeh nejčastEji čtyUi r]zné pUíchozí 

cesty vedoucí od zastávek MHD smErem k Uešenému objektu. ObecnE všechny tyto 

zastávky provozuje Dopravní podnik Ostrava a.s. Tyto trasy jsou zaznačeny ve výkresu  

č. 1 a označeny písmeny A, A1, B, C. [14] 

 

Obr. 5 Dostupnost MHD    

Zdroj:www.mapy.cz a vlastní zaznamenání tEchto tras 

Trasa A vede od objektu západním smErem k tramvajové zastávce MHD Obchodní 

centrum. Tuto trasu nejčastEji využívají studenti dojíždEjící z mEstského obvodu  

Ostrava-Výškovice, ale také studenti smEUující svou cestu opačným smErem a to do 

mEstského obvodu Ostrava-Centrum a Ostrava-Poruba. Tato zastávka je hojnE využívána  

i sousedními školami nacházející se na StUedoškolské ulici. Jedná se o studenty Gymnázia 

a StUední pr]myslové školy chemické akademika Heyrovského a studenty StUední školy 

stavební a dUevozpracující. Staví zde tramvajové linky č. 2, č. 7 a pUibližná docházková 

vzdálenost od zastávky k Uešenému objektu činí 700 m. 

Trasa A1 navazuje na již zmínEnou trasu A vedoucí smErem k autobusové zastávce 

MHD Obchodní centrum. Na této zastávce staví autobusová linka č. 48 smEUující smErem 

na mEstský obvod Ostrava-Poruba a opačným smErem do mEstského obvodu Ostrava-

Hrabová. 
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Trasa B vede od objektu severním smErem k zastávce Karpatská, kde stojí jak 

autobusové, tak i tramvajové linky. Na tramvajové zastávce stojí linky č. 2 a č. 7  

a navazuje na již zmínEnou tramvajovou linku smEUující ze zastávky Obchodní centrum. 

Tato trasa bude podrobnEji popsána v kapitole č. 5.1 Zhodnocení pUístupové trasy B 

k Uešenému objektu. 

Poslední a neménE významná trasa C vede od objektu východním smErem 

k tramvajové zastávce Tylova. PUibližná docházková vzdálenost od zastávky k Uešenému 

objektu činí 600 m a na této tramvajové zastávce stojí linky č. 12, č. 17 a č. 18.  

Tato zastávka je využívána zejména studenty pocházející z mEstského obvodu  

Ostrava-Hrab]vka, Ostrava-Dubina a opačným smErem studenty smEUující do mEstského 

obvodu Ostrava-Poruba. 

 

5.1 Zhodnocení pUístupové trasy B k Uešenému objektu 

Docházková vzdálenost trasy B a C je pUibližnE stejná, okolo 600 m. Z d]vodu vEtší 

variability pUíjezdových prostUedk] MHD byla vybrána k podrobnEjšímu popisu  

a zhodnocení právE trasa B smEUující od tramvajové a autobusové zastávky Karpatská 

smErem k Uešenému objektu. Součástí zhodnocení je fotodokumentace. 

V současné dobE se pUed budovou školy nacházejí dvE parkovací místa pro zdravotnE-

tElesnE postižené osoby. 

 

Obr. 6,7 Parkovací místa    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 
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Tyto parkovací místa svými rozmEry odpovídají pUíslušným normovým hodnotám, nejsou 

však velmi využívány a dochází zde k samovolnému zatravOování.  

 

Obr. 8,9,10,11 Trasa smEUující k zastávce MHD   

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

Trasa smEUující k zastávce MHD je z vEtší části vybetonována a dlažba s dostatečnými 

vodícími liniemi se nachází prakticky až u hlavní kUižovatky. U takto upraveného povrchu 

se potýkáme pUedevším s tEmito problémy. Betonový povrch je značnE zastaralý  

a na mnoha místech vlivem atmosférických podmínek popraskaný. Vodící linie jsou často 

pUerušeny, na nEkterých místech chybí, popUípadE jsou zarostlé travnatým povrchem.  

Na Obr.9 m]žeme vidEt pUechod pUes komunikaci bez jakékoliv úpravy povrchu či 

vybudování pUechodu pro chodce. Tešením je vybudování nesignalizovaného pUímého 

pUechodu pro chodce s pUíslušnými normovými požadavky. [8] 
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Obr. 12 Trasa smEUující k zastávce MHD    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

PUed hlavní kUižovatkou u zastávky Karpatská se na ulici Jugoslávská nachází pUechod pro 

chodce bez signalizace. Chybí zde signální pás šíUe 800 – 1000 mm a vodící pás v ose 

pUechodu. 

 

Obr. 13,14 PUechod u hlavní komunikace a zastávka MHD  

 Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

PUechod u hlavní komunikace je vybaven svEtelnou signalizací a je dostatečnE 

bezbariérovE Uešen. Samotná zastávka MHD je bezbariérovE Uešena pouze z části. Zábradlí 

by mElo být doplnEno ve výši 250 mm vodící tyčí a v místE nástupu do vozu MHD bych 

doporučil vizuálnE kontrastní označení bezpečnostního prostoru.  

Dopravník podnik Ostrava a.s. disponuje kvalitním vozovým parkem, který zaručuje 

dostatek voz] a spoj] pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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6 Tešený objekt 

Navrhované úpravy v areálu SPŠS, Ueší odstranEní bariér s co možná nejmenšími 

konstrukčními zásahy a dispozičními zmEnami do stávajícího stavu objektu. 

StUední pr]myslová škola stavební pUíspEvková organizace, na ulici StUedoškolská 3 

Ostrava-ZábUeh v současné dobE nabízí tyto obory: 

 Stavebnictví 

 Geodézie a katastr nemovitostí 

 Technické lyceum 

Z tEchto nabízených obor] m]žeme Uíct, že studentem SPŠS m]že být osoba  

se sníženou schopností pohybu a orientace. Praktickou část studia by osoba se sníženou 

schopností orientace a pohybu nemohla vykonávat pUi studiu oboru Geodézie a katastr 

nemovitostí, avšak pUi studiu zbývajících dvou obor] by se tato osoba mohla pozdEji 

uplatnit napUíklad pUi projekci nebo v administrativních činnostech spojených  

se stavebnictvím. Také pUedpokládáme, že uživatelem, návštEvníkem nebo vyučujícím by 

mohla být osoba upoutaná na invalidní vozík a celkovE je vhodné, aby prostory školy byly 

pUístupné i pro osoby s částečnou ztrátou zraku. Osoby s úplnou ztrátou zraku by se bez 

doprovodné osoby nemEly pohybovat samostatnE v takto rozlehlém komplexu školy. 

 

6.1 Popis Uešených objekt] 

Objekt se skládá z uceleného stavebního celku, kdy první nadzemní podlaží je tvoUeno 

rozlehlou vstupní halou, administrativní částí, šatnami, chodbami, tElocvičnou, místnostmi 

pro praxi, hygienickými zaUízeními, odbornými učebnami a laboratoUemi. V centrální části 

vstupní haly se nachází schodištE spojující první nadzemní podlaží s dalšími tUemi a tvoUí 

tak objekt o čtyUech nadzemních podlažích. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží se 

nacházejí pUedevším učebny a hygienická zaUízení. Objekt byl v roce 2012 rekonstruován  

a prošel celkovou revitalizací, vybudováním nové elektroinstalace a novým WC ve vstupní 

hale objektu. 

První nadzemní podlaží je cca 600 mm nad úrovní terénu. Konstrukční výška 

jednotlivých podlaží je 3600 mm. Konstrukční systém budovy je železobetonový 
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monolitický skelet ztužený v pUíčném i podélném smEru pr]vlaky. PUíčky jsou 

železobetonové o tlouš[ce 160 mm a z cihel pálených o tlouš[ce 100 a 80 mm. Celková 

rozloha 1.NP je okolo 6000 m2. Stropy jsou tvoUeny panely a stUecha je plochá 

dvoupláš[ová. SchodištE je železobetonové deskové. 

Objekt má celkovE pEt vnEjších vstup]. Dva z nich jsou smErem na nádvoUí, další 

dva jsou situovány na západní stranu jako vedlejší. Hlavní a nejvyužívanEjší vstup 

 je situován na severní stranu objektu. Ke vstupu do objektu slouží dvoukUídlé dveUe  

o svEtlé šíUce 1600 mm a výšce 2000 mm. PUi hlavním vstupu na severní stranE jsou tyto 

dveUe vedle sebe dvakrát.  

6.2 Problémová místa  

V současné dobE je objekt nepUístupný pro osoby se sníženou schopností pohybu 

 a orientace. Z d]vodu velké rozlohy objektu je 1.NP rozdEleno do tUech částí. Tyto části 

jsou zaznačeny ve schématech jednotlivých problémových výkres] (výkres č. 2 až  

výkres č. 4) jako část A, B a C. V tomto duchu je provedena analýza současného stavu  

a Uešeny budou hlavnE tyto části objektu: 

 hlavní vstup ze severní strany  

 vstup vedlejší ze západní strany 

 stEžejní hygienické prostory 

 výtah 
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7 Konkrétní návrhy úprav pro bezbariérové zpUístupnEní 

objektu 

7.1 Detail D1 – 1.NP SchodištE pUed hlavním vstupem do budovy – část A 

Vstup je v současné dobE navýšen oproti chodníku čtyUmi vyrovnávacími stupni o celkové 

výšce 600 mm. 

 

Obr. 15,16,17 SchodištE pUed hlavním vstupem    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

Setkáváme se zde s první zásadní pUekážkou a naprosto nevyhovujícím stavem, který 

osoba se sníženou schopností orientace a pohybu není schopna pUekonat. Jako první 

problém se jeví již zmínEné čtyUi schodiš[ové stupnE a současné zábradlí, které je 

v nevyhovující výšce a stavu. Dalším stEžejním problémem tohoto místa je rampa. Tato 

rampa nesplOuje požadavky na dostatečnou šíUku, chybí zábradlí s madlem 

v požadovaných výškách a nesplOuje požadavky na sklon pUíčný a podélný. Dostatečný 

prostor pro vybudování rampy nám však dává volnou ruku pUi návrhu. 

Návrh nového stavu spočívá ve vybudování nájezdové rampy se sklonem 1:16 

 a svEtlou šíUkou 1500 mm. PUi pUekonávání výškového rozdílu 600 mm a maximálním 

sklonem rampy 1:16 zjistíme, že požadovaná délka nájezdové rampy bude 9600 mm. 

Vyhláška nám stanovuje maximální délku rampy 9000 mm a pUi delším Uešení je zde 

požadavek v podobE vytvoUení podesty o minimálních rozmErech 1500 x 1500 mm. 

Z tohoto d]vodu je rampa rozdElena na dvE stejné části o délce 4800 mm a ve výšce 

 300 mm nad chodníkem je zde vytvoUena podesta s dostatečnými rozmEry pro pr]mEr 

otáčení vozíku 1500 mm. SamozUejmostí je doplnEní zábradlí ve výšce 900 mm s pUesahem 
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madel na obE strany v délce 150 mm a s vodící tyčí ve výšce 250 mm nad úrovní chodníku. 

NovE vybudovaná rampa bude z prostého betonu s povrchem upraveným proti skluzu, 

v pohledu doplnEna o kontrastní keramický obklad. 

U novE vybudovaných schodiš[ových stupO] je požadavek na správné kontrastní 

označení nástupních a výstupních stupO] a je zde také vybudováno zábradlí ve výši  

900 mm po obou stranách.  

Označení problémového místa, zakreslení bouracích prací a návrh nových konstrukcí 

nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 2, č. 6 a č. 13. 

 

7.2 Detail D2 – 1.NP Hlavní vstup do budovy – část A 

PUi pUekonání čtyU schodiš[ových stupO] pUed objektem narazíme na další problémové 

místo označeno jako Hlavní vstup do budovy. 

 

Obr. 18,19 Hlavní vstup do budovy    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

V probEhnuté rekonstrukci v roce 2012 se rekonstruoval i hlavní vstup do budovy. ŠíUka 

dveUního kUídla 800 mm je nedostačující. Na vstupních dveUích chybí madlo ve výši  

800 – 900 mm, kontrastní označení oproti pozadí ve výši 800 – 1000 mm a zároveO  

ve výšce 1400 – 1600 mm. I když je zde práh, tak jeho výška nepUesahuje 20 mm a proto 

je ho osoba se sníženou schopností orientace a pohybu schopna pUekonat. 
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Zde je požadavek na rozšíUení nejménE jednoho dveUního otvoru s minimální šíUkou 

900 mm, doplnEní vodorovného dveUního madla ve výši 850 mm, délky 600 mm 

 a kontrastního označení oproti pozadí v požadovaných výškách. 

Označení problémového místa, zakreslení bouracích prací a návrh nových konstrukcí 

nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 2, č. 6 a č. 13. 

 

7.3 Detail D3 – 1.NP Prostor zádveUí – část A 

Prostor za hlavním vstupem do objektu má dostatečné prostorové možnosti pro manipulaci 

s vozíkem a oddEluje hlavní halu od zádveUí. 

 

Obr. 20,21 Prostor zádveUí    

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Na dveUích, které nám oddElují halu od prostoru zádveUí, chybí madlo ve výši  

800 – 900 mm a kontrastní označení oproti pozadí ve výši 1400 – 1600 mm. DveUe nejsou 

chránEny proti mechanickému poškození vozíku do dostatečné výšky. 

V tomto problémovém místE je tUeba doplnit chybEjící madla a kontrastní označení 

v požadovaných výškách. Kontrastní označení ve výši 1400 - 1600 mm bych také 

doporučil po celé šíUi skel oddElující halu od prostoru zádveUí. Jak je vidEt na Obr. 21 pUi 

pUíznivém počasí zde dochází k odrazu od hlavních vstupních dveUí a i když jsou tyto 

prostory relativnE nové, jejich Uešení je ponEkud neš[astné. Osoba se zrakovým postižením 

by zde mEla velké problémy s orientací. Dále bych tento prostor po pravé stranE místo 

nástEnky doplnil informačním systémem s vyznačením únikových cest, d]ležitých 

místností a bodem, kde se daná osoba právE nachází viz Obr. 22. 
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Označení problémového místa nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 2. 

 

Obr. 22 Návrh Informačního systému    

Zdroj: Vlastní návrh 

7.4 Detail D4 – 1.NP Toalety u komunikačních prostor] – část A 

Ve vstupní hale Uešeného objektu smErem k vedení školy se nachází novE vybudované 

pánské a dámské toalety. 

 

Obr. 23,24,25 Toalety u komunikačních prostor] 

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 
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I když jsou tyto toalety ve vstupní hale novE vybudované, osoba se sníženou schopností 

pohybu a orientace není schopna tyto toalety využít. Jako první pUekážka se jeví vstup  

do toalet. DveUe zde z]staly p]vodní a tak je svEtlá šíUka dveUního otvoru pouze 600 mm, 

dveUní kUídlo se otevírá smErem dovnitU a pUi pUípadném upadnutí osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu by tyto dveUe byly touto osobou zablokovány a pUípadná 

pomoc se nemá jak do toalet dostat. Na dveUích chybí hmatný štítek s pUíslušným 

orientačním znakem a s pUíslušným nápisem v BraillovE písmu. P]dorysné rozmEry tEchto 

toalet nevyhovují minimálním požadavk]m pro manipulaci s vozíkem a chybí zde systém 

nouzového volání. Je zde sice použito kontrastní rozlišení, které ovšem není dostačující. 

Z d]vodu, že tyto toalety byly vybudovány teprve v minulém roce a pUi Uešení 

objektu se také hledí na ekonomické zhodnocení návrhu, nebudou tyto toalety stavebnE 

upraveny a budou pouze doplnEny o pUíslušné orientační hmatné znaky s nápisem 

v BraillovE písmu. O podobE tohoto značení se zmiOuji v kapitole č. 8. Značení únikových 

cest a novE vybudovaných hygienický prostor]. 

Označení problémového místa nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 2. 

 

7.5 Detail D5 a D6 – 1.NP Chodba u šatny a samotné šatny – část A 

Po vstupu do zádveUí se po pravé ruce nachází chodba vedoucí k šatnám a samotné šatny. 

 

Obr. 26,27,28 Chodba u šaten a samotné prostory šaten    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 
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PUi rekonstrukci v roce 2012 byla rekonstruována i chodba vedoucí do šatnového prostoru. 

Chodba je dostatečnE prosvEtlena a dostatečnE široká pro obousmErný pohyb student]. 

 I když je zUejmé, kde se nachází únikový východ v podobE hlavního vstupu, chybí toto 

zaznačení na stEnách chodby. Značením únikových cest se budu zabývat v pozdEjších 

kapitolách. V prostoru zádveUí pUed chodbou bude umístEno informační značení  

viz kapitola č. 7.3 Detail D3 – 1.NP Prostor zádveUí – část A. Samotné prostory šaten jsou 

zcela nevyhovující. Do šaten vedou pouze dveUní otvory o svEtlé šíUce 600 mm a z d]vodu 

vysokého počtu student] jsou zde šatní skUíOky umístEné v co nejvEtším počtu a s co 

nejmenšími rozestupy mezi sebou. Šatní skUínky jsou navíc uzp]sobené pro zdravou 

osobu, tudíž výška polic i háčk] pro zavEšení odEvu je pUíliš vysoko. 

Návrh Uešení spočívá v rozšíUení minimálnE jednoho dveUního otvoru na každé stranE 

v minimální svEtlé šíUce 800 mm a umístEní nových čtyUdílných šatních skUínEk.  

Tyto skUínky o rozmErech 1900 x 600 x 400 mm jsou rozdEleny ve výšce 900 mm na horní  

a spodní část skUínky nezávislé na sobE. Horní část m]že sloužit bEžným student]m  

a spodní část skUínky nezávisle osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

SamozUejmostí u tEchto skUínek je dvouháček a police. SkUínky jsou dostatečnE vizuálnE 

odlišitelné viz Obr. 29. [15] 

 

Obr. 29 DUevEná šatní skUíO    

Zdroj:www.b2bpartner.cz 

Označení problémového místa nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 2. 

7.6 Detail D7 – 1.NP SchodištE – část B 

Od šaten se dále dostáváme do hlavní haly, kde se nachází centrální schodištE. 
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f 

Obr. 30,31,32 SchodištE    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

Centrální schodištE uprostUed vstupní haly je dostatečnE kontrastnE rozlišeno. Výška 

zábradlí 900 mm odpovídá požadovaným normám a jedinými nedostatky jsou špatné 

zaznačení nástupního a výstupního schodiš[ového stupnE a zábradlí v 1.NP nepUesahuje 

požadovaných 150 mm. 

Tešením je doplnit správné zaznačení nástupních a výstupních schodiš[ových stupO] 

v jednotlivých podlažích. 

Označení problémového místa nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 3. 

7.7 Detail D8 – 1.NP Šatny a sprchy tElovýchovy – část B 

U tElocvičny nacházející se ve východní části 1.NP se setkáváme s dalším problémovým 

místem. Jedná se o šatny a sprchy tElovýchovy. 

 

Obr. 33,34,35 Šatny a sprchy tElovýchovy   

 Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Prostory šaten a sprch prošly rekonstrukcí v roce 2008. Jak je vidEt na Obr. 33,34,35 jsou 

ve velmi dobrém stavu. V tEchto prostorech by osoba se sníženou schopností orientace 

 a problému narazila zejména na tyto pUekážky. V šatnách jsou háčky pro odklad odEvu 

pUíliš vysoko a ve sprchách jsou slabE rozlišeny kontrasty.  

Z d]vodu relativnE kvalitního stavu současných sprch a ekonomické úspory nebudou 

v tEchto prostorách provedeny stavební úpravy, a prostory pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace budou vybudovány na místE současného sociálního zaUízení 

viz následující kapitola č. 7.8 Detail D9 1.NP Toalety u tElovýchovy – část B. 

Označení problémového místa nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 3. 

 

7.8 Detail D9 – 1.NP Toalety u tElovýchovy – část B 

V jihovýchodní části objektu se pUed vstupem do tElocvičny nachází toalety v naprosto 

nevyhovujícím stavu. 

 

Obr. 36,37 Toalety u tElovýchovy 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

V současné dobE je v tomto prostoru jedna toaleta pro pány s pUedsíOkou, ve které  

se nachází umyvadlo a druhá toaleta pro dámy dostupná z prostoru chodby. Do pUedsíOky 

se vstupuje dveUním otvorem o šíUce 600 mm a na samotné WC také dveUmi otevíranými 

smErem dovnitU o svEtlé šíUce 600 mm. Oba zmínEné dveUní otvory nesplOují požadavky  

na dostatečnou šíUku a dveUe by mEly být otevírané smErem ven. Prostory jsou pUíliš 
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stísnEné pro manipulaci s vozíkem a kontrasty také nevyhovují. ŠpatnE je umístEno 

splachovací zaUízení a chybí zde systém nouzového volání. 

PUi návrhu nového stavu bylo pohlíženo na nEkolik hledisek. Nutnost vybudování 

prostou toalet, sprchy a pUevlíkárny pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace 

a vyhovEní požadavku  Ueditele školy Ing. Norberta Hanzlíka na vybudování samostatných 

toalet pro dámy a pány. Bylo využito prostoru skladištE nacházející se za stavájícími 

toaletami a došlo k vybourání čtyU pUíček, čtyU dveUních otvor], dvou záchodových mís  

a jednoho umyvadla. 

Pro návrh nového stavu jsou zde velmi stísnEné prostory a proto je vytvoUen tak, aby 

zaujímal co nejmenší p]dorysné prostory. Je tvoUen pUevlékárnou  pro osobu se sníženou 

schopností pohybu a orientace pUístupnou z chodbového prostoru , odkud dále osoba 

pokračuje do bezbariérového hygienického bloku. PUevlékárna je uzp]sobena svými 

p]dorysnými prostory tak, aby osoba na vozíku byla schopna se zde otočit a manipulovat 

s vozíkem a vstupuje se do ní dveUním otvorem svEtlé šíUky 800 mm a  s vodorvným 

madlem délky 700 mm a výšky 800 mm. RozmEry pUevlékárny jsou tedy 1500 x 2240 mm 

a je vybavena háčky na odEvy a skUínkou použitou již v kapitole  

7.5 Detail D5 a D6 – 1.NP Chodba u šatny a samotné šatny – část A. [15] 

Do bezbariérového hygienického bloku s p]dorysnými rozmEry 2500 x 2200 mm 

vstupujeme opEt dveUním otvorem svEtlé šíUky 800 mm, s madlem délky 700 mm a výšky 

800 mm. Po levé ruce se nachází bezbariérový sprchový kout vyspádovaný smErem  

do stUedu, s p]dorysnými rozmEry 1100 x 1100 mm a oddElen od zbytku místnosti lištou 

ve výši 20 mm. Kout je opatUen sklopným sedátkem o rozmErech 500 x 500 mm odsazen 

od rohu místnosti 600 mm a ve výšce 460 mm. Součástí koutu jsou dále dvE sklopná madla 

délky a výšky 800 mm, vodorovné madlo pevné délky 700 mm a výšky 800 mm, zásobník 

tekutého mýdla ve výšce 800 mm, ruční sprcha s pákovým ovládáním ve výši 720 mm, 

kombinované madlo pevné, umístEné za sprchou ve výši 800 mm a nouzový systém volání 

v dosahu ze sedátka a ve výši 150 mm od podlahy. Celý tento kout je od zbývajícího 

prostoru oddElen závEsem až do výše 2000 mm. 

Kolmo ke vstupu do hygienického bloku se v pravém rohu nachází záchodová mísa  

o rozmErech 350 x 700 mm a se zvýšenou výškou 460 mm. Součástí je vodorovné madlo 

sklopné délky a výšky 800 mm, nástEnné pevné vodorovné madlo délky 700 mm a výšky 
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800 mm, držák toaletního papíru výšky 420 mm a táhlem nouzového volání ve výši  

150 mm nad podlahou v dosahu ze záchodové mísy. 

PUi vstupu po pravé ruce je umístEno umyvadlo s pákovou baterií o rozmErech  

500 x 400 mm a výšce 800 mm, nástEnné madlo svislé ve výši 800 mm a délky 1000 mm, 

zrcadlo speciální s pákou pro nastavení úhlu odrazu ve výši 850 mm a rozmErech  

500 x 650 mm, zásobník tekutého mýdla výše 800 mm, odpadkový koš ve výši 600 mm  

a zásobník papírových ručníku ve výši 830 mm od podlahy. Všechny navržené prvky jsou 

barevnE rozlišeny a zobrazeny ve vizualizacích na konci kapitoly viz Obr. 38,39,40. 

Do pánských i dámských toalet se vchází z chodbového prostoru dveUmi otevíranými 

dovnitU svEtlé šíUky 700mm. Prostory jsou velmi stísnEné, z tohoto d]vodu je zde navržen 

jeden pisoár, jedna záchodová kabina pro pány a dvE záchodové kabiny pro dámy. 

Označení problémového místa, bourací práce, návrh nového stavu a detailní výkres  

s Uezy nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 3, č. 9 a č. 16. 

 

Obr. 38,39,40 Bezbariérový sprchový blok    

Zdroj: Vlastní návrh a vizualizace 
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7.9 Detail D10 – 1.NP Chodba u átria  – část B 

Chodba spojující severní a jižní část objektu. 

 

Obr. 41 Chodba u átria   

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

Chodba je nedostatečnE kontrastnE rozlišena a je zde chybné zaznačení únikových cest. 

V prostoru chodby jsou umístEné hrací automaty pro studenty zabraOující pr]chodu. 

Tešením by byla pouze zmEna nátErové barvy stEny, pUesun hracích automat]  

do prostor] haly a označení únikových cest, kterými se budu zabývat v pozdEjších 

kapitolách. 

 

7.10 Detail D11 – 1.NP Pánské toalety – část B 

V jižní části objektu 1.NP se nachází pánské toalety. 

 

Obr. 42,43 Pánské toalety    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 
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Pánské toalety v 1.NP jsou v centrální části budovy. Z tohoto d]vodu budou tyto toalety 

stavebnE upraveny a zpUístupnEny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

PUi vstupu do zádveUí toalet se po levé ruce nachází dvE umyvadla a za rohem tUi pisoáry  

a kabina pro pánských toalet. Na dveUích do této místnosti chybí hmatné orientační značení 

s pUíslušným nápisem v BraillovE písmu. Nevyhovující už na první pohled jsou kontrastní 

rozlišení zaUizovacích pUedmEt], podlahy, zdí či obkladu. Vše je v barvE bíle a podlaha 

z keramického obkladu v barvE šedé. V prostoru pisoár] chybí jeden vyčlenEný pisoár  

se sníženou hranou ve výšce 380 mm. Záchodová kabina má dveUní kUídlo otevírající  

se dovnitU, šíUe 600 mm s chybEjícím systémem nouzového volání a špatným umístEním 

splachovacího zaUízení. 

Návrh nového stavu pánských toalet počítá se zachováním současného dispozičního 

Uešení a zmEna probEhne pouze v rozmístEní a kontrastního rozlišení zaUizovacích 

pUedmEt] tak, aby tyto prostory mohly byt využity osobou se zrakovou vadou, popUípadE 

osobou používající ortopedické pom]cky v podobE berlí apod. Z]stane zde také stávající 

záchodová kabina a bezbariérová kabina bude vybudována namísto toalety pro učitelský 

sbor viz kapitola 7.11 Detail D12 – 1.NP toalety pro učitelský sbor – část B. 

V prostoru zádveUí budou obE umyvadla nahrazeny novými o rozmErech  

600 x 400 mm odsazená od rohu místnosti ve vzdálenosti 1300 mm. Osová vzdáenost mezi 

jednotlivými umyvadly bude 900 mm a od protEjší stEny bude vzdálenost k umyvadl]m 

1450 mm. 

V mísnosti, kde se nachází pisoáry budou stávající zaUizovací pUedmEty vybourány 

a nahrazeny novými tak, aby osová vzdálenost mezi pisoáry a zdmi byla 820 mm. 

 Na severní zdi pod okny smEUující do átria bude vybudován pisoár se sníženou výškou 

380 mm a dvEma svislými madly odsazeny osovE od pisoáru 380 mm na obE strany. 

Označení problémového místa, bourací práce a návrh nového stavu nalezneme 

v pUíloze výkresové dokumentace č. 3 a č. 8. 

7.11 Detail D12 – 1.NP Toaleta pro učitelský sbor a dámské toalety –  

část B 

V jižní části objektu se vedle pánských toalet nachází toalety pro učitelský sbor a pro 

dámy. 
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Obr. 44,45 Toaleta pro učitelský sbor 

   Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

Toaleta pro učitelský sbor je v naprosto nevyhovujícím stavu s nedostatečnou šíUkou 

vstupu 600 mm a dveUmi otevíranými dovnitU. Na dveUích do této místnosti chybí hmatné 

orientační značení s pUíslušným nápisem v BraillovE písmu. P]dorysné rozmEry 

nedostačují pro manipulaci vozíku, chybí systém nouzového volání, nevyhovující 

kontrasty a špatné umístEní splachovacího zaUízení. 

Toaleta se nachazí v jižní čási objektu a m]žeme Uíct, že je pUibližnE uprostUed mezi 

východní a západní části 1.NP. Z d]vodu tohoto umístEní je vhodné a z ekonomického 

hlediska výhodné tuto místnost nahradit bezbariérovou záchodovu kabinou pUístupnou 

z chodbového prostoru. Odpadne tak požadavek na rekonstrukci dámských i pánských 

toalet zároveO a výraznE se sníží ekonomická náročnost. 

Vybouráním dvou dveUních otvor] svEtlé šíUky 600 mm, jedné pUíčky, umyvadla 

a záchodové mísy dostaneme prostor o p]dorysných rozmErech 2200 x 3050 mm.  

Vstup do této místnosti nem]že být orientován na osu kratší zdi, jelikož se zde nachází 

nosný sloup a zásahem by byla výraznE narušena statika celé budovy. V navrhovaném 

bezbariérovém hygienickém prostoru bude umístEna záchodová mísa naproti vstupu na osu 

kratší zdi o délce 2200 mm. Záchodová mísa bude o rozmErech 350 x 700 mm, se 

zvýšenou výškou 460 mm. Součástí jsou dvE sklopné vodorovné madla délky a výšky 800 

mm, držák toaletního papíru výšky 420 mm a táhlo nouzového volání ve výši 150 mm nad 

podlahou v dosahu ze záchodové mísy. Za sloupem po pravé ruce se také nachází ve 

vzdálenosti 400 mm od sloupu háček sloužící k zavEšení odEvu ve výši 1500 mm. 
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PUi vstupu je po levé ruce umístEno umyvadlo s pákovou baterií o rozmErech  

500 x 400 mm a výšce 800mm, nástEnné madlo svislé ve výši 800 mm a délky 1000 mm, 

zrcadlo speciální s pákou pro nastavení úhlu odrazu ve výši 850 mm a rozmErech  

500 x 650 mm, zásobník tekutého mýdla výše 800 mm, odpadkový koš ve výši 600 mm  

a zásobník papírových ručník] ve výši 830 mm od podlahy. Všechny navržené prvky jsou 

barevnE kontrastnE rozlišeny a zobrazeny ve vizualizacích na konci kapitoly 

 viz Obr. 46,47. 

U dámských toalet je dostatečná šíUka dveUního otvoru 800 mm, chybí však štítek 

s hmatným označením a pUíslušným nápisem v BraillovE písmu. Hlavním nedostatkem  

je špatné rozmístEní zaUizovacích pUedmEt] a nedostatečná šíUka chodby vedoucí ke dvEma 

záchodovým kabinám. Návrh Uešení tedy spočívá v rozmístEní umyvadel o rozmErech 

600 x 400 mm v prostoru zádveUí od zdi 500 mm a jednotlivE mezi sebou osovE 910 mm. 

Na severní zdi pod okny átria bude umyvadlo umístEno na osu prostoru, čili 660 mm. 

Všechny zaUizovací pUedmEty budou kontrastnE rozlišeny. RozšíUení chodbového prostoru 

bude zajištEno vybouráním současných dveUí otevíraných do prostoru chodby a nahrazeno 

dveUmi otevíranými dovnitU. Mezi otevUeným dveUním kUídlem a záchodovou mísou bude 

dodržena minimální vzdálenost na pr]mEr kruhu 300 mm. Touto úpravou bude zajištEna 

dostatečná šíUka chodby 1400 mm. Vstupní dveUe budou dále doplnEny o štítek s hmatným 

označením a pUíslušným nápisem v BraillovE písmu. 

Označení problémového místa, bourací práce, návrh nového stavu a detailní výkres  

s Uezy nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 3, č. 8 a č. 15. 

 

Obr. 46,47 Bezbariérová záchodová kabina    

Zdroj: Vlastní návrh a vizualizace 
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7.12 Detail D13 – 1.NP Vedlejší vstup – část C 

Posledním a neménE d]ležitým problémovým místem v 1.NP je vedlejší vstup do budovy 

nacházející se v západní části objektu, který je označen jako část C. 

 

Obr. 48,49 Vedeljší vstup do objektu    

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Na západní stranE se v současném stavu nacházejí dva vedlejší vstupy do budovy, které 

jsou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nepUístupné. Je zde rampa 

nesplOující požadavky na sklon pUíčný i podélný, s nedostatečnou šíUkou a bez zábradlí 

s madly v pUíslušných výškách. TUi schodiš[ové stupnE vyrovnávající výškový rozdíl  

450 mm jsou v naprosto nevyhovujícím stavu. Jejich šíUka i výška je u každého stupnE 

rozdílná a podesta pUed vstupními dveUmi má nedostatečné parametry pro manipulaci 

s vozíkem. DveUní kUídlo svEtlé šíUky 800 mm je nedostačující s chybEjícím madlem ve 

výši 800 – 900 mm a kontrastním označením oproti pozadí ve výšce 800 až 1000 mm, 

zároveO ve výšce 1400 až 1600 mm. 

Návrh nového stavu počítá s odstranEním tUí schodiš[ových stupO] a rozšíUení 

schodiš[ové podesty na 3420 x 4800 mm tak, aby byla vhodná pro instalaci bezbariérové 

elektrické zdvihací plošiny. Zdvihací plošina i novE upravená schodiš[ová podesta budou 

opatUeny ocelovým zábradlím a bude zajišten dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. 

Výška zábradlí bude 900 mm s vodící tyčí ve výši 250 mm. Součástí návrhu je  

i vybudování tUí schodiš[ových stupO] o stejné výši 150 mm a šiUi 300 mm, kdy stupnice 

nástupního a výstupního schodiš[ového stupnE budou opatUeny kontrastní protiskluzovou 

páskou žluté barvy. Typ zdvihací bezbariérové plošiny bude Manus NPM 400 s celkovou 



41 
 

nosností zdvihu 400 kg a výškou zdvihu až 1700 mm. Na konci kapitoly pUikládám 

ilustrační obrázek plošiny viz Obr. 50. [16] 

Na dveUní otvor je požadavek k rozšíUení jednoho dveUního kUídla na minimální šíUku 

900 mm, doplnEní vodorovného dveUního madla ve výši 850 mm, délky 600 mm  

a kontrastního označení oproti pozadí v požadovaných výškách. 

Označení problémového místa, bourací práce, návrh nového stavu a detailní výkres  

s Uezy nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 4, č. 7 a č. 14. 

 

Obr. 50 Zdvihací plošina Manus NPM 400    

Zdroj: www.manuspv.cz 

 

7.13 Detail D14 – 2.NP – 4.NP Pánské toalety 

PUi vyUešení všech problémových míst rozlehlého prvního nadzemního podlaží  

se dostáváme do podlaží druhého. Podlaží druhé až čtvrté jsou v tomto objektu totožné, čili 

pro označení problémových míst a následné Uešení slouží totožné výkresy, ve kterých je 

označeno, že se jedná o 2NP – 4.NP. Prvním problémovým místem jsou pánské toalety ve 

východní části podlaží. 
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Obr. 51,52,53 Pánské toalety    

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Vstup do tEchto toalet je skrze nedostačující dveUní otvor svEtlé šíUe 600 mm. Na tEchto 

dveUích chybí hmatný orientační znak s pUíslušným nápisem v BraillovE písmu. PUi vstupu 

do zádveUí toalet se po levé ruce nachází jedno a po pravé ruce dvE umyvadla. Kolmo ke 

vstupu skrze prázdný dveUní otvor svEtlé šíUe 800 mm jsou tUi pisoáry a dvE kabiny pro 

pánských toalet. Nevyhovující už na první pohled jsou zde kontrastní rozlišení 

zaUizovacích pUedmEt], podlahy, zdí či obkladu. Vše je v barvE bílé pouze v protoru 

zádveUí je podlaha z keramického obkladu barvy hnEdé. V prostoru pisoár] chybí jeden 

vyčlenEný pisoár se sníženou hranou ve výšce 380 mm. Záchodové kabiny májí dveUní 

kUídla otevírajicích se ven, šíUe 600 mm s chybEjícím systémem nouzového volání a 

špatným umístEním splachovacího zaUízení. 

Návrh nového stavu pánských toalet počítá s úplnou zmEnou současného 

dispozičního Uešení a vybudováním úklidové místnosti. Návrh zohledOuje ekonomickou 

stránku a z tohoto d]vodu bude bezbariérová záchodová kabina vybudována místo 

učitelského WC v západní části podlaží viz kapitola 7.14 Detail D16 – 2.NP – 4.NP 

dámské toalety. 

Vybouráním deseti pUíček, šesti dveUních otvor] a zaUizovacích pUedmEt] bude 

zajištEno dostatečných prostor pro návrh nových konstrukcí. Nový vstup na pánské toalety 

bude orientován z jižní strany vedle nového výtahu. DveUní otvor bude svEtlé šíUe 700 mm 

opatUen pUíslušným orientačním znakem a nápisem v BraillovE písmu. V prostoru zádveUí 

se po pravé ruce nacházejí dvE nová umyvadla. Dále vstupujeme do novE vybudovaného 

prostoru skrze dveUní otvor svEtlé šíUe 700 mm získaného vybouráním nejzápadnEjší pUíčky 
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a posunutím až na úroveO konce výtahové šachty. Tento prostor je tvoUen tUemi pisoáry a 

dvEma kabinovými toaletami. 

Dva pisoáry budou od sebe osovE vzdálené 1050 mm a odsazeny od zdi 525 mm. 

Pisoár na jižní stranE zdi se sníženou výškou 380 mm bude opatUen dvEmi svislými madly 

odsazeny osovE od pisoáru 380 mm na obE strany. Do kabinek o rozmErech  

1200 x 1700 mm se vstupuje skrze dveUní otvor svEtlé šíUe 700 mm.  

Označení problémového místa, bourací práce a návrh nového stavu nalezneme 

v pUíloze výkresové dokumentace č. 5 a č. 10. 

 

7.14 Detail D15 – 2.NP – 4.NP Výtah 

KromE schodištE se v současném stavu do druhého až čtvrtého podlaží objektu m]žeme 

dostat výtahem. Tento výtah je umístEn v jihozápadní části hned vedle pánských toalet. 

 

Obr. 54,55,56 Výtah    

Zdroj:Vlastní fotodokumentace 

Výtah v objektu je p]vodní bez jakékoliv rekonstrukce pouze dveUe vstupu do výtahu jsou 

opatUeny novým nátErem. Chybí samočinné vodorovnE posuvné dveUe, sklopné sedátko, 

zrcadlo, optické a akustické hlášení, Braill]v znak s parametry standartní vazby,  

smErové šipky pUed vstupem do výtahové klece, obousmErné dorozumívací zaUízení v kleci 

výtahu a pUivolávací tlačítko pUed vstupem do klece je v nesprávné výšce. 

P]vodní rozmEry výtahové šachty jsou 1500 x 1500 mm. K vybudování nového 

výtahu o potUebných rozmErech bude docíleno v podobE rozšíUení šachty na rozmEry 
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 1500 x 2100 mm. PUed vstupem do výtahu bude v každém patUe na stEnE zUízeno hmatné 

označení podlaží ve výši 1000 mm, optické a akustické hlášení ve výši 2200 mm  

a pUivolávací tlačítko ve výši 1000 mm. 

Do výtahu se bude vstupovat samočinnými vodorovnE posuvnými dveUmi svEtlé šíUe 

800 mm a výšky 2100 mm. Výtah bude vybaven dvEma vodorovnými pevnými madly  

ve výši 900 mm o délce 900 mm na severní stranE výtahu a o délce 1500 mm na stranE 

východní. Na severní stranE bude umístEno zrcadlo ve výši 400 mm od podlahy sloužící 

osobE na vozíku k pozorování pUekážek za sebou pUi pUípadném vyjetí z kabiny vzad.  

Na východní zdi bude nad madlem umístEno optické a akustické hlášení ve výši 2200 mm 

 a ve výšce 1000 mm ovládací panel. Na tomto panelu budou tlačítka pro volbu stanic 

seUazené svisle odspoda nahoru. Vlevo od tlačítka bude číslo podlaží a vpravo od tlačítka 

číslo podlaží v pUíslušném BraillovE značení. Na západní zdi bude sklopné sedátko,  

které ve sklopné poloze nepUekáží užívání výtahu. Výška sedadla je 500 mm. Všechny 

navržené prvky jsou barevnE kontrastnE rozlišeny a zobrazeny ve vizualizacích na konci 

kapitoly viz Obr. 57,58. 

Označení problémového místa, bourací práce, návrh nového stavu a detailní výkres  

s Uezy nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 5, č. 10 a č. 17. 

 

Obr. 57,58 Výtahová kabina  

  Zdroj:Vlastní návrh vizualizace 
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7.15 Detail D16 – 2.NP – 4.NP Dámské toalety 

V západní části druhého až čtvrtého nadzemního podlaží se nachází dámské toalety 

s toaletou pro učitelský sbor stejnE jako v podlaží prvním. U této problémové části objektu 

bude také vypracováno variantní Uešení. 

 

Obr. 59,60,61 Dámské toalety    

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Dámské toalety sousedící s toaletou pro učitelský sbor, jsou shodné s 1.NP viz kapitola 

7.11 Detail D12 – 1.NP toaleta pro učitelský sbor a dámské toalety – část B.  

Z tohoto d]vodu nebude znovu provedena celková analýza problematických částí, jelikož 

se tyto problémy znovu opakují. Návrh nového stavu dámských toalet je také totožný 

s výše uvádEnou kapitolou, jsou zde pouze dvE kabinové toalety pro dámy navíc, které 

nemají zásadní vliv na zmEnu Uešení oproti dámským toaletám v 1.NP. 

V této kapitole se tedy budeme zabývat pUedevším komplexním návrhem nového 

stavu pro druhé až čtvrté nadzemní podlaží. Z ekonomického hlediska se v každém podlaží 

nevytváUí zvláš[ bezbariérová kabina pro dámy a zvláš[ pro muže, ale pouze kabina jedna 

s pUístupem z chodbového prostoru. Vyhláška doporučuje pUi takto navrhované 

bezbariérové kabinE osadit záchodovou mísu na osu místnosti a vytvoUit tak prostor  

pro nástup na mísu z obou stran. [8] Toto doporučení respektuje varianta č. 1 a znovu 

 se odkazuji na kapitolu 7.11 Detail D12 – 1.NP toaleta pro učitelský sbor a dámské 

toalety – část B. V této kapitole je takto Uešený prostor s naprosto stejnými dispozičními 

proporcemi už vyUešený a proto je zbytečné jej znovu popisovat.  

Ve výkresové dokumentaci je tento prostor zaznačen, a to ve výkresech č. 5, č. 11 a 

č. 15. 
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Rovnou se tedy dostáváme k variantE č. 2, která respektuje požadavek Ueditele školy 

Ing. Norberta Hanzlíka na zachování toalet pro učitelský sbor a zároveO vybudování 

prostoru pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace. Tyto prostory jsou pro 

tenhle návrh velmi stísnEné, nabízí se však Uešení. Vybudováním bezbariérové záchodové 

kabiny s umístEním záchodové mísy do rohu místnosti o rozmErech 1800 x 2200 mm 

získáme menší plochu pro vybudování toalet určeným výhradnE učitel]m. 

Vstup do bezbariérové kabiny bude tedy z jižní strany chodbového prostoru skrze 

dveUní otvor šíUe 900 mm s vodorovným pevným madlem délky 700 mm ve výši 800 mm. 

V navrhovaném bezbariérovém hygienickém prostoru bude umístEna záchodová mísa pUi 

vstupu do levého vzdálenEjšího rohu. Záchodová mísa bude o rozmErech 350 x 700 mm,  

se zvýšenou výškou 460 mm. Součástí jsou dvE r]zná madla. Jedno sklopné vodorovné 

madlo délky a výšky 800 mm a jedno madlo vodorovné pevné výšky 800 mm a délky  

700 mm. Součástí kabiny je dále držák toaletního papíru výšky 420 mm a táhlo nouzového 

volání ve výši 150 mm nad podlahou v dosahu ze záchodové mísy. Po pravé ruce se také 

nachází ve vzdálenosti 1150 mm od sloupu háček sloužící k zavEšení odEvu ve výši  

1500 mm. 

PUi vstupu je po levé ruce za sloupem umístEno umyvadlo s pákovou baterií  

o rozmErech 500 x 400 mm a výšce 800 mm, nástEnné madlo svislé ve výši 800 mm  

a délky 1000 mm, zrcadlo speciální s pákou pro nastavení úhlu odrazu ve výši 850 mm  

a rozmErech 500 x 650 mm, zásobník tekutého mýdla výše 800 mm, odpadkový koš  

ve výši 600 mm a zásobník papírových ručník] ve výši 830 mm od podlahy.  

Všechny navržené prvky jsou barevnE kontrastnE rozlišeny a zobrazeny ve vizualizacích na 

konci kapitoly viz Obr. 62,63. 

Toaleta pro učitelský sbor nebude pUístupná pro osobu se sníženou schopností 

orientace a pohybu. Vstup bude ze západní strany chodbového prostoru skrze dveUní otvor 

svEtlé šíUe 600 mm. ZádveUí bude velmi stísnEné o rozmErech 950 x 1150 mm 

s umyvadlem menších parametr]. Samotná toaleta bude mít p]dorysné rozmEry  

1150 x 1150 mm. 

Označení problémového místa, bourací práce, návrh nového stavu a detailní výkres  

s Uezy nalezneme v pUíloze výkresové dokumentace č. 5, č. 12 a č. 18. 
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Obr. 62,63 Bezbariérová hygienická kabina    

Zdroj: Vlastní návrh a vizualizace 
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8 Značení únikových cest a novE vybudovaných hygienických 

prostor] 

8.1 Únikové cesty 

Značení únikových cest vymezuje norma ČSN ISO 3864-1 Grafické značky, Bezpečnostní 

barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek  

na pracovištích a ve veUejných prostorech. 

 

Obr. 64,65 Současné značení únikových cest    

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

V objektu jsou použity schválené bezpečnostní a informační tabulky, v nEkterých 

pUípadech jsou však umístEny na nevhodných nebo nepUehledných místech. Jedná se pouze 

o nEkolik pUípad] viz kapitola 7.5 Detail D5 a D6 – 1.NP Chodba u šatny a samotné šatny 

– část A. Z tohoto d]vodu bych pouze doporučil lepší umístEní či doplnEní tabulek. 

 

8.2 Hygienické prostory 

V této kapitole pUikládám pUíklad značení novE vybudovaných hygienických prostor]. Toto 

značení musí mít ve výšce 1300 mm na stranE ovládání dveUí pUíslušný znak v BraillovE 

písmu. [17] [18] 
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Obr. 66,67 PUíklad značení    

Zdroj: www.commercialwashroomsltd.co.uk a www.en.fotolia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.commercialwashroomsltd.co.uk/products/disabled-mixed-gender-wc-sign-braille
http://en.fotolia.com/id/32232392
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9 ZávEr 

Cílem bakaláUské práce bylo odstranEní bariér v objektu školy a navazujících venkovních 

prostor s d]razem na vytvoUení bezbariérového prostUedí s akceptováním zásad Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny a pUíslušné legislativy. 

BakaláUská práce se v počátku zabývá teoretickými východisky a celkovým 

prostUedím bez bariér s platnou legislativou. Součástí je také rozdElení osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace, popsáním Národního rozvojového programu mobility, 

charakteristika území s demografickými údaji, dostupnost objektu MHD a analýzou 

problémových míst s následným Uešením bariér. 

Navržené úpravy se snaží zachytit stEžejní problémová místa a vyUešit je tak,  

aby se osoba se sníženou schopností orientace a pohybu mohla stát plnohodnotným 

studentem, učitelem či uživatelem tohoto objektu. Hledí se zde pUedevším na ekonomickou 

stránku vEci, která je v dnešní dobE bohužel možná nejd]ležitEjším bodem pro 

rozhodování investor] a majitel] k vybudování či rekonstrukci stavebního díla.  

K pUístupu do budovy je vyUešen hlavní vstup orientovaný na sever, který je 

nejpoužívanEjší, jak zamEstnanci, tak studenty této školy. Pro možnou variabilitu či pUi 

riziku ohrožení je bezbariérovE Uešen také vstup vedlejší, orientován na západ. 

V každém podlaží Uešeného objektu je minimálnE jedna bezbariérová záchodová 

kabina uzp]sobena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve velmi 

rozsáhlém prvním nadzemním podlaží je vybrána k rekonstrukci toaleta v centrální části 

objektu. 

Ke správnému návrhu je také d]ležité dodržení navrhovaných kontrast] pro dveUní 

otvory, zaUizovací pUedmEty aj. a zároveO doplnEní informačních systém] a značení pro 

únikové cesty k jednodušší orientaci v objektu. 

 BakaláUská práce bude také sloužit k orientačnímu zhodnocení pro pUípadnou 

rekonstrukci, byla pravidelnE konzultována s vedením stUední školy, pUedevším pak 

s panem Ueditelem Ing. Norbertem Hanzlíkem a mé návrhy úprav jsou k tEmto prosbám a 

požadavk]m uzp]sobeny.  
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PUedbEžná cena úprav byla vyčíslena pomocí programu BUILDpower2 a na základE 

tržních cen jednotlivých produkt], pUedevším pak ceníkem společnosti JIKA3  

(viz pUíloha č. 1). 

ZávErem lze tedy Uíci, že došlo k naplnEní zadání bakaláUské práce a splnEní všech 

vytyčených cíl]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2
 Softwarové Uešení zamEUené na podporu pUípravy stavebních zakázek, vyvinuté společností RTS, a. s. 

3
 Jika LAUFEN Bathrooms, I.P.Pavlova 5,120 00 Praha 2, www.jika.cz 
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Detail D1 a Detail D2 – 1.NP – SchodištE pUed hlavním vstupem do 

budovy a hlavní vstup do budovy – část A 
Položka Množství Cena 

demolice prostý beton (m3) 32,41 64 820 Kč 

hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100m3 (m3) 6,408 2 691 Kč 

svislé pUemístEní výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 6,408 1 775 Kč 

vodorovné pUemístEní výkopku z hor. 1-4 do 20 m 6,408 1 537 Kč 

odvoz suti a zeminy (m2) 38,818 19 020 Kč 

nájezdová rampa z betonu (m3) 15,163 45 000 Kč 
 

kontrastní keramický obklad (m2) 4,17 2 000 Kč 

vybourání plastových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

1 650 Kč 

osazení nového dveUního kUídla šíUky 900 mm (ks) 1 500 Kč 

kontrastní páska na sklo (mb) 6 300 Kč 

kontrastní protiskluzová páska na schodištE (mb) 19,62  1 962 Kč 
 

ocelové zábradlí (mb) 31 43 400 Kč 

dveUní madlo délky 600 mm (ks) 3 1 800 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  185 455 Kč 

 

Detail D3 – 1.NP – Prosto zádveUí – část A 

Položka Množství Cena 

dveUní madlo délky 600 mm (ks) 1 600 Kč 

kontrastní páska na sklo (mb) 8 400 Kč 

informační systém 1 5 000 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  6 000Kč 

 

 

 

 



 

Detail D4 – 1.NP Toalety u komunikačních prostor] – část A 

Položka Množství Cena 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

1 350 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  350 Kč 

 

Detail D5 a D6 – 1.NP Chodba u šatny a samotné šatny – část A 

Položka Množství Cena 

vybourání kovových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

2 1 300 Kč 

rozšíUení dveUního otvoru na 800 mm (ks) 2 2 000 Kč 

instalace šatních skUínek (ks) 10 62 000 Kč 

značení únikových cest (ks) 5 1 500 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  65 300 Kč 

 

Detail D7 – 1.NP SchodištE – část B 

Položka Množství Cena 

kontrastní protiskluzová páska na schodištE (mb) 96 9 600 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  9 600 Kč 

 

Detail D8 – 1.NP Šatny a sprchy tElovýchovy – část B 

Položka Množství Cena 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

1 350 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  350 Kč 

 

 

 



 

Detail D9 – 1.NP – Toalety u tElovýchovy 

Položka Množství Cena 

vybourání pUíček z CP tl. 100 mm (m3) 1,44 2 160 Kč 

vybourání pUíček z CP tl. 150 mm (m3) 2,4975 3 746 Kč 

vybourání kovových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

4 2 600 Kč 

vybourání okenních otvor] (ks) 3 2 000 Kč 

vybourání keramických obklad] a dlažeb (m2) 13,65 1 120 Kč 

demontáž zaUizovacích pUedmEt] (umyvadla+pisoáry+ WC) 1+0+2 450 Kč 
 

pUesuny hmot a vybourané suti (m3) 1,44 2 450 Kč 

odvoz hmot a vybourané suti na skládku (m3) 1,44 720 Kč 

zdivo YTONG 600 x 250 x 100 (m2) 67,3  48 605 Kč 
 

osazení ocelových zárubní vč. dodávky (ks) 7 10 733 Kč 

obklad vnitUní keramický, barva modrá (m2) 28,2 19 500 Kč 

dlažba vnitUní keramická, barva zelená (m2) 5,5 3 822 Kč 

dveUe interiérové bíle plné vč. zámku a kování (ks) 7 11 200 Kč 

umyvadlo (ks) 2 1 920 Kč 

pisoár (ks) 1 1 500 Kč 

záchodová mísa klasická (ks) 3 4 500 Kč 

záchodová mísa se zvýšenou výškou JIKA OLYMP (ks) 1 3 395 Kč 

toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSIUM (ks) 3 9 750 Kč 

táhlo nouzového volání, barva červená (ks) 2 4 000 Kč 

držák toaletního papíru, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

háček pro zavEšení odEvu (ks)  2 600 Kč 

zrcadlo nastavitelné JIKA (ks) 1 5 052 Kč 

toaletní madlo svislé, barva červená-žlutá (ks) 1 1 500 Kč 

zdravotní umyvadlo speciální s pákovou baterií JIKA (ks) 1 3 000 Kč 

zásobník mýdla JIKA (ks) 2 1 800 Kč 

odpadkový koš, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

zásobník papírových ručník], barva červená-žlutá (ks) 1 1 200 Kč 

toaletní madlo vodorovné, barva červená-žlutá (ks) 5  7 500 Kč 

sprchová sedačka sklopná JIKA (ks) 1 5 777 Kč 



 

toaletní madlo do sprchy kombinované JIKA 1 2 980 Kč 

šatní skUíO b2bpartner 1 6 200 Kč 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

1 350 Kč 
 

kanalizace 1 10 000 Kč 

vodoinstalace  1 15 000 Kč 

elektroinstalace 1 7 500 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  195 630 Kč 

 

Detail D10 – 1.NP Chodba u átria  – část B 

Položka Množství Cena 

značení únikových cest (ks) 3 900 Kč 

zmEna nátErové barvy zdiva (m2) 45 700 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  1 600 Kč 

 

Detail D11 a detail D 12 – 1.NP – Pánské a dámské toalety, toalety pro  

učitelský sbor 

Položka Množství Cena 

vybourání pUíček z CP tl. 100 mm (m3) 1 1 500 Kč 

vybourání kovových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

4 2 600 Kč 

vybourání keramických obklad] a dlažeb (m2) 6,71 550 Kč 

demontáž zaUizovacích pUedmEt] (umyvadla+pisoáry+ WC) 7+3+1 1650 Kč 
 

pUesuny hmot a vybourané suti (m3) 1 1 700 Kč 

odvoz hmot a vybourané suti na skládku (m3) 1 500 Kč 

zdivo YTONG 600 x 250 x 100 (m2) 3,6  2 600 Kč 
 

osazení ocelových zárubní vč. dodávky (ks) 3 4 600 Kč 

obklad vnitUní keramický, barva modrá (m2) 28,5 19 807 Kč 

dlažba vnitUní keramická, barva zelená (m2) 6,6 4 587 Kč 

dveUe interiérové bíle plné vč. zámku a kování  (ks) 2 3 200 Kč 



 

umyvadlo (ks) 6 5 760 Kč 

pisoár (ks) 3 4 500 Kč 

záchodová mísa se zvýšenou výškou JIKA OLYMP (ks) 1 3 395 Kč 

toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSIUM (ks) 2 6 500 Kč 

táhlo nouzového volání, barva červená (ks) 1 2 000 Kč 

držák toaletního papíru, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

háček pro zavEšení odEvu (ks)  2 600 Kč 

zrcadlo nastavitelné JIKA (ks) 1 5 052 Kč 

toaletní madlo svislé, barva červená-žlutá (ks) 1 1 500 Kč 

zdravotní umyvadlo speciální s pákovou baterií JIKA (ks) 1 3 000 Kč 

zásobník mýdla JIKA (ks) 1 900 Kč 

odpadkový koš, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

zásobník papírových ručník], barva červená-žlutá (ks) 1 1 200 Kč 

toaletní madlo vodorovné, barva červená-žlutá 1  1 500 Kč 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

3 750 Kč 

kanalizace 1 2 000 Kč 

vodoinstalace  1 1 000 Kč 

elektroinstalace 1 1 000 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  85 949 Kč 

 

Detail D13 – 1.NP Vedlejší vstup – část C  

Položka Množství Cena 

demolice schodištE (m3) 0,432 864 Kč 

hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100m3 (m3) 6 2 520 Kč 

svislé pUemístEní výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 6 1 662 Kč 

vodorovné pUemístEní výkopku z hor. 1-4 do 20 m 6 1 440 Kč 

odvoz suti a zeminy (m2) 6,432 3 151 Kč 

vybudování schodiš[ové podesty (m3) 3,348 9 950 Kč 
 

instalace svislé zdvihací plošiny (ks) 1 350 000 Kč 

vybourání plastových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

1 650 Kč 

osazení nového dveUního kUídla šíUky 900 mm (ks) 1 500 Kč 



 

kontrastní páska na sklo (mb) 3 150 Kč 

kontrastní protiskluzová páska na schodištE (mb) 6,4  640 Kč 
 

ocelové zábradlí (mb) 5 7000 Kč 

dveUní madlo délky 600 mm (ks) 1 600 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  379 127 Kč 

 

Detail D14 – 2.NP – 4.NP pánské toalety 

Položka Množství Cena 

vybourání pUíček z CP tl. 100 mm (m3) 4,395 6 593 Kč 

vybourání kovových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

5 3 250Kč 

vybourání keramických obklad] a dlažeb (m2) 36,74 3 011 Kč 

demontáž zaUizovacích pUedmEt] (umyvadla+pisoáry+ WC) 3+3+2 1 200 Kč 
 

pUesuny hmot a vybourané suti (m3) 4,395 7 471 Kč 

odvoz hmot a vybourané suti na skládku (m3) 4,395 2 197 Kč 

zdivo YTONG 600 x 250 x 100 (m2) 43,35 31 310 Kč 
 

osazení ocelových zárubní vč. dodávky (ks) 5 7 700 Kč 

obklad vnitUní keramický, barva modrá (m2) 19,65 13 660 Kč 

dlažba vnitUní keramická, barva zelená (m2) 16,74 11 635 Kč 

dveUe interiérové bíle plné vč. zámku a kování  (ks) 5 8 000 Kč 

umyvadlo (ks) 3 2 880 Kč 

pisoár (ks) 3 4 500 Kč 

stojící výlevka JIKA 1 5 044 Kč 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

1 250 Kč 

kanalizace  5 000 Kč 

vodoinstalace   8 000 Kč 

elektroinstalace  2 000 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  123 701 Kč 

 

 

 



 

Detail D15 – 2.NP – 4.NP  Výtahová kabina 

Položka Množství Cena 

orientační cena bezbariérového výtahu společnosti LIFTCOMP 
a.s. 

1 2 000 000Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  2 000 000 Kč 

 

Detail D16 – 2.NP – 4.NP Dámské toalety – varianta 1 

Položka Množství Cena 

vybourání pUíček z CP tl. 100 mm (m3) 1 1 500 Kč 

vybourání kovových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

7 4 550 Kč 

vybourání keramických obklad] a dlažeb (m2) 6,71 550 Kč 

demontáž zaUizovacích pUedmEt] (umyvadla+pisoáry+ WC) 5+0+2 1 050 Kč 
 

pUesuny hmot a vybourané suti (m3) 1 1 700 Kč 

odvoz hmot a vybourané suti na skládku (m3) 1 500 Kč 

zdivo YTONG 600 x 250 x 100 (m2) 3,6  2 600 Kč 
 

osazení ocelových zárubní vč. dodávky (ks) 1 1 550 Kč 

obklad vnitUní keramický, barva modrá (m2) 28,5 19 807 Kč 

dlažba vnitUní keramická, barva zelená (m2) 6,6 4 587 Kč 

umyvadlo (ks) 5 4 800 Kč 

záchodová mísa se zvýšenou výškou JIKA OLYMP (ks) 1 3 395 Kč 

toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSIUM (ks) 2 6 500 Kč 

táhlo nouzového volání, barva červená (ks) 1 2 000 Kč 

držák toaletního papíru, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

háček pro zavEšení odEvu (ks)  2 600 Kč 

zrcadlo nastavitelné JIKA (ks) 1 5 052 Kč 

toaletní madlo svislé, barva červená-žlutá (ks) 1 1 500 Kč 

zdravotní umyvadlo speciální s pákovou baterií JIKA (ks) 1 3 000 Kč 

zásobník mýdla JIKA (ks) 1 900 Kč 

odpadkový koš, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

zásobník papírových ručník], barva červená-žlutá (ks) 1 1 200 Kč 



 

toaletní madlo vodorovné, barva červená-žlutá 1  1 500 Kč 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

3 750 Kč 

kanalizace 1 3 000 Kč 

vodoinstalace  1 1 000 Kč 

elektroinstalace 1 1 000 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  75 511 Kč 

 

Detail D16 – 2.NP – 4.NP Dámské toalety – varianta 2 

Položka Množství Cena 

vybourání pUíček z CP tl. 100 mm (m3) 1 1 500 Kč 

vybourání kovových dveUních zárubní včetnE odstranEní dveUních 
kUídel (ks) 

7 4 550 Kč 

vybourání keramických obklad] a dlažeb (m2) 6,71 550 Kč 

demontáž zaUizovacích pUedmEt] (umyvadla+pisoáry+ WC) 5+0+2 1 050 Kč 
 

pUesuny hmot a vybourané suti (m3) 1 1 700 Kč 

odvoz hmot a vybourané suti na skládku (m3) 1 500 Kč 

zdivo YTONG 600 x 250 x 100 (m2) 3,6  2 600 Kč 
 

osazení ocelových zárubní vč. dodávky (ks) 3 4 650 Kč 

obklad vnitUní keramický, barva modrá (m2) 28,5 19 807 Kč 

dlažba vnitUní keramická, barva zelená (m2) 6,6 4 587 Kč 

dveUe interiérové bíle plné vč. zámku a kování (ks) 2 3 200 Kč 

umyvadlo (ks) 5 4 800 Kč 

záchodová mísa se zvýšenou výškou JIKA OLYMP (ks) 1 3 395 Kč 

toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSIUM (ks) 2 6 500 Kč 

táhlo nouzového volání, barva červená (ks) 1 2 000 Kč 

držák toaletního papíru, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 

háček pro zavEšení odEvu (ks)  2 600 Kč 

zrcadlo nastavitelné JIKA (ks) 1 5 052 Kč 

toaletní madlo svislé, barva červená-žlutá (ks) 1 1 500 Kč 

zdravotní umyvadlo speciální s pákovou baterií JIKA (ks) 1 3 000 Kč 

zásobník mýdla JIKA (ks) 1 900 Kč 

odpadkový koš, barva červená-žlutá (ks) 1 1 000 Kč 



 

zásobník papírových ručník], barva červená-žlutá (ks) 1 1 200 Kč 

toaletní madlo vodorovné, barva červená-žlutá 1  1 500 Kč 

informativní tabulky na dveUe s pUíslušným znakem v BraillovE 
písmu (ks) 

3 750 Kč 

kanalizace 1 3 000 Kč 

vodoinstalace  1 1 000 Kč 

elektroinstalace 1 1 000 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  84 911 Kč 

 

DoplOující náklady 

Položka Množství Cena 

značení únikových cest  9 000 Kč 

celkem za stavební úpravy a výrobky  9 000 Kč 

 

Celkové náklady na rekonstrukci objektu pUi provedení úprav varianty 1 

cena navrhovaných úprav dle varianty A 
 

 3 128 573Kč 

cena projektových prací 6% 
 

 187 714 Kč 

rezerva 15%  469 285 Kč 

celkové náklady dle varianty 1   3 785 572 Kč 

 

Celkové náklady na rekonstrukci objektu pUi provedení úprav varianty 2 

cena navrhovaných úprav dle varianty A 
 

 3 137 973Kč 

cena projektových prací 6% 
 

 188 278 Kč 

rezerva 15%  470 695 Kč 

celkové náklady dle varianty 1   3 796 946 Kč 

 

 


