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1 ÚVOD 

 

Čím dál častěji okolo sebe vnímáme zrychlující se životní styl, hovoříme, jak je dnešní 

doba uspěchaná, nikdo nemá na nikoho a nic čas. Ano, je to tak. Mnoho z nás nasedne 

ráno do svého automobilu a relativně snadno se z místa bydliště přesune do místa svého 

pracoviště, po práci opět nasedne do svého vozu a přemístí se zpět do místa bydliště, za 

kulturou, zábavou, nákupy. Mnozí svou každodenní trasu do zaměstnání, obchodu, 

k lékaři, za kulturou, apod. absolvují hromadnou dopravou či pěšky. Avšak často si ani 

neuvědomujeme, že jsou mezi námi lidé, pro které tyto běžné činnosti, jako nasednout do 

automobilu či autobusu, přejít komunikaci, zajít si do obchodu, kina, k lékaři, představují 

ve  větší  či  menší  míře  problém v  podobě   nesčetných bariér. A nemusí  se  jednat jen 

o osoby se zrakovým postižením, na invalidním vozíku či s jiným zdravotním postižením. 

Také osoby doprovázející dítě v kočárku, děti do tří let, senioři, těhotné ženy, osoby po 

úrazu apod. se často potýkají s bariérami. 

 

Je v zájmu celé naší společnosti usnadnit přístup všude a všem bez rozdílu. Protože dokud 

jsme plni síly a zdraví, často pro nedostatek času nevnímáme, že jsou mezi námi lidé, 

kterým bezbariérový přístup velmi usnadní každodenní běžné činnosti. Téma této 

bakalářské práce jsem si zvolila, protože se chci aktivně podílet na zpřístupnění důležitých 

míst v obci Těrlicko, a tím zkvalitnit život všem jejím obyvatelům i návštěvníkům.  

 

1.1 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem této bakalářské práce je zvýšit dostupnost všem osobám bez rozdílu a vytvořit 

ucelený návrh bezbariérových pěších tras v obci Těrlicko. Vše dle platné legislativy, 

s akceptováním zásad Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

 

1.2 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je analýza současného stavu bariér v obci a návrh řešení 

vedoucích ke zpřístupnění objektů občanské vybavenosti a veřejného prostranství všem 

osobám. Důraz je kladen především na vytvoření ucelených pěších tras propojujících tyto 

objekty s dopravní infrastrukturou.  
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Na základě provedené analýzy je v této práci vypracován ucelený návrh bezbariérových 

pěších tras a stavebních úprav vedoucích k odstranění bariér v obci Těrlicko. 

 

1.3 Podklady pro zpracování bakalářské práce 

 

Většinu podkladů pro tuto bakalářskou práci jsem získala důkladným průzkumem 

řešeného území, měřením a pořízením vlastní fotodokumentace. Velkým přínosem             

mi byla pracovnice Stavebního úřadu, která pro účely vypracování této bakalářské práce 

poskytla platný územní plán obce a potřebné informace. 

 

Další zdroje podkladů: 

• www.mapy.cz - mapy 

• www.maps.google.cz – mapy a fotografie 

• www.sfdi.cz – požadavky na zpracování projektové dokumentace pro poskytování 

příspěvků na bezbariérové úpravy komunikací 

• vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové 

užívání staveb  

• další vyhlášky, normy a odborná literatura uvedené v seznamu použité literatury 

v závěru této práce, kapitola 9 
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2 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO 

VŠECHNY 

 

2.1 Úkol národního rozvojového programu pro všechny 

 

Úkolem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále i jen program 

mobility) je podporovat opatření pomáhající zpřístupnit obce a města osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Hlavní náplní je realizace komplexních bezbariérových 

tras, umožňujících svobodný a bezpečný pohyb všem osobám. [1] 

 

2.2 Záměr bezbariérové trasy 

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje každý rok výzvu k předložení 

záměru bezbariérových tras v obcích a městech bez ohledu na jejich rozlohu nebo počet 

obyvatel. Pro rok 2014 je uzávěrka I. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových 

tras 10. května 2013. 

 

Podstatou záměru je předložit vytvořený návrh komplexní bezbariérové trasy, která se 

může skládat z dílčích projektů. Těmito dílčími projekty se rozumí stavební úpravy, které 

vedou k odstranění bariér v dopravě (např. bezbariérové úpravy komunikací pro chodce, 

bezbariérové úpravy přechodů pro chodce, zastávek, nástupišť), a dále stavební úpravy, 

které vedou k odstranění bariér v jednotlivých objektech ležících na navrhované trase.   

 

Podmínkou pro čerpání finančních prostředků je vytvoření návrhu bezbariérové trasy tak, 

aby jednotlivé bezbariérové úpravy vytvářely jeden funkční celek a vzájemně se 

doplňovaly. Bezbariérová trasa má propojit důležitá místa, jako jsou úřady, instituce, 

dopravní stavby, terminály, zastávky, školská, kulturní, sportovní a zdravotnická zařízení, 

obchody apod. 

Trasa může být vedena z výchozího bodu do dalšího bodu nebo může propojit více bodů, 

případně může být vedena v kruhu, z výchozího bodu zpátky do výchozího bodu. [1] 
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2.3 Financování záměru 

 

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny, jenž stanovuje, které resorty a instituce se 

podílejí na financování jednotlivých projektů a jakou minimální částku mají ročně na tyto 

projekty ze svých rozpočtů vyčlenit, a to s výhledem do roku 2015.  

Např. Státní fond dopravní infrastruktury (dále i jen SFDI) dle Zákona o SFDI č. 104/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, používá svých příjmů, mimo jiné, na poskytování 

příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 

zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. [1] 

 

2.4 Obsah záměru bezbariérové trasy 

 

V    předkládaném    záměru   je   nezbytné   podrobně  popsat   stávající   stav   objektů   

či infrastruktury a podrobně popsat navrhované bezbariérové úpravy.  

Záměr se musí předložit jak v písemné, tak v elektronické podobě a musí obsahovat: 

- vyplněný předepsaný formulář 

- stručnou charakteristiku řešeného území (historie, geografie, demografické údaje, jako 

je počet osob se zdravotním postižením, dětí do tří let věku, osoby nad 60 let věku 

žijící na území obce) 

- přehled současného stavu a analýzu stavu bariér 

- návrh bezbariérových tras – graficky zpracovaná mapa obce s vyznačením navržené 

bezbariérové trasy 

- výsledky, kterých má být realizací záměru dosaženo 

- projektovou dokumentaci, která musí obsahovat v textové i výkresové části konkrétní 

návrhy a detaily bezbariérového řešení. Především u dopravních staveb je nutné popsat 

a zakreslit detaily navržených bezbariérových úprav (např. sklony podélné i příčné, 

rozměry chodníků, řešení rampových částí chodníků, varovné a signální pásy, vodicí 

linie, specifikace použitých materiálů pro hmatové úpravy) 

- celkovou výši rozpočtových nákladů na realizaci záměru a celkovou výši požadované 

dotace 

- vyjádření odpovědných orgánů, např. úřadu územního plánování, sociálního odboru, 

dopravního odboru apod. [1] 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

 
Bariéra 

Překážka, zábrana, hráz. [3] 

Parametry bezbariérovosti 

Jsou hodnoty stanovené nároky na manipulaci a pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace dle platné legislativy. [2] 

Handicap (nebo také hendikep) 

Nevýhoda, překážka, tělesné postižení. [3] 

Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Jsou myšleny osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby 

pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. [4] 

Přirozená vodicí linie 

Přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, jako je stěna domu, podezdívka 

plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné 

kompaktní prvky šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 300 mm. Slouží především 

nevidomým. 

Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm, při délce přerušení 

větší než 8000 mm musí být doplněno umělou vodicí linií. [4] 

Umělá vodicí linie 

Je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením 

při pohybu v interiéru či exteriéru, která musí navazovat na přirozenou vodicí linii. 

Tvoří ji podélné drážky o šířce 300 mm (interiér) a 400 mm (exteriér).   

Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce 

odpovídající šířce  vodicí  linie. Změna  směru  a odbočky  se  zřizují jen v nezbytné míře 

a přednostně v pravém úhlu. Ve vzdálenosti 800 mm na každou stranu od osy linie nesmí 

být žádné překážky. [4] 

Signální pás 

Je zvláštní forma umělé vodicí linie, která označuje místo odbočení z vodicí linie 

k orientačně důležitému místu (např. určuje přístup k přechodu pro chodce a zároveň 

určuje směr přecházení, určuje přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy, určuje 

okraj obytné zóny a pěší zóny). Neurčuje přístup k institucím. Povrch signálního pásu 

musí mít od okolí hmatově i barevně odlišnou strukturu, vnímatelnou bílou holí, šířku 800 

– 1000 mm, délku směrového vedení musí mít minimálně 1500 mm, u změn dokončených 
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staveb může být v odůvodněných případech délka směrového vedení 1000 mm. Povrch 

plochy do  vzdálenosti  minimálně 250 mm od  signálního pásu  musí  být  rovinný            

a protiskluzový. Signální pás musí navazovat na přirozenou nebo umělou vodicí linii. 

V místě styku dvou tras signálních pásů musí být tyto přerušeny v délce odpovídající 

jejich šířce. [4] 

Vodicí pás přechodu 

Je zvláštní forma vodicí linie o šířce 550 mm, složená z 2 x 2 nebo 2 x 3 proužků. Vodicí 

pás se umisťuje do osy přechodu, a to tehdy, je-li trasa přecházení větší než 8000 mm, 

vedena v šikmém směru nebo z oblouku o poloměru menším než 12000 mm. Musí 

navazovat na signální pás. [4] 

Varovný pás 

Je zvláštní forma umělé vodicí linie, která ohraničuje nebezpečné místo, umisťuje se 

především na rozhraní mezi chodníkem a komunikací pro motorová vozidla před vstupem 

do vozovky, při výjezdech z rodinných domů přes chodník, dále určuje hranici vstupu na 

železniční přejezd či přechod, místo se zákazem vstupu, změnu dopravního režimu na 

okraji obytné a pěší zóny. Povrch varovného pásu musí mít od okolí hmatově i barevně 

odlišnou strukturu, šířku 400 mm, musí přesahovat signální pás oboustranně o 800 mm 

(je-li šířka chodníku menší než 2400 mm, musí být signální pás na straně u přirozené 

vodicí linie, přesah varovného pásu je pak jen na jedné straně). [4] 

Přístupy do staveb 

Přístupy do staveb občanského vybavení, bytových domů a staveb pro výkon práce 

(stavby, ve kterých provoz umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním nebo těžkým 

zdravotním postižením) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů.  

Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými 

komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy.  

U změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. [4] 

Akustický systém 

Akustický majáček pro osoby slabozraké a nevidomé je přístroj s namluvenou frází, který 

tyto osoby informuje o směru a cílech na jednotlivých trasách. Přístroj se umisťuje 

převážně do osy vstupu do výšky 3000 mm na významné objekty, např. budovy státní 

správy, zdravotnického zařízení, škol, kulturních zařízení apod. Majáčky se aktivují 

dálkově pomocí vysílače nevidomého. Akustický orientační majáček obsahuje trylek      

„Í-Á“ pro úrovňový vstup nebo „BRLM“ pro označení pevného schodiště a bezbariérové 

rampy. 
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Schodiště  

Je stavební konstrukce určená k překonání výškových rozdílů chůzí, která se skládá ze 

schodišťových ramen a podest. [5] 

Šikmá rampa 

Je stavební konstrukce tvořená skloněnou rovinou, případně zakřivenou plochou, určená 

k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí či pojezdem, která se skládá z podest         

a ramen rampy. [5] 

Silniční linková osobní doprava 

Veřejná osobní linková doprava pravidelně poskytující služby na určené trase dopravní 

cesty, na které cestující vystupují a nastupují na určených zastávkách. Je zabezpečována 

autobusy případně jiným druhem silničního motorového vozidla. [6] 

Zastávka 

Označený prostor předepsaným způsobem sloužící pro zastavení dopravního prostředku 

linkové dopravy, nástupiště a vybavení. [6] 

Zastávkový pruh 

Je přidružený pruh pozemní komunikace předepsaným způsobem označený, který 

umožňuje vozidlům silniční linkové osobní dopravy zastavit mimo průběžný jízdní pás 

pro vystoupení a nastoupení cestujících. Obvykle se navrhuje jako zastávkový záliv, ale 

může mít také charakter vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy se zastávkou. [6] 

Označník 

Je  úplné  označení  zastávky  silniční  linkové  dopravy  včetně  zastávky  manipulační     

a dalších zastávek podle druhu dopravních prostředků, které musí být na označníku 

vyznačeny. [6] 

Nástupní hrana 

Část okraje nástupiště, které přiléhá k místu zastavení vozidla. [6] 

Bezpečnostní odstup 

Je nezbytný bezpečnostní prostor mezi skladebnými prvky různých druhů navzájem, mezi 

protisměrnými prvky nebo mezi skladebnými prvky a pevnou překážkou či zvýšenou 

obrubou. [7] 

Snížený obrubník 

Je obrubník s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního prostoru menší než 80 

mm a zpravidla s vodorovnou horní plochou, případně se šikmou plochou, jejíž sklon musí 

být menší než 1:2,5. [7] 
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Chodník 

Část přidruženého dopravního prostoru určena především pro chodce. Chodník je oddělen 

od hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně. [7] 

Zklidněná komunikace 

Je místní komunikace, ze které je částečně nebo zcela vyloučena průjezdná motorová 

doprava. Za určitých podmínek je přípustná veškerá cílová nebo jen obslužná případně 

zásobovací doprava. [10] 

Obytná zóna 

Zklidněná komunikace v obytných částech s převahou pobytové funkce s přímou dopravní 

obsluhou staveb. Prostor v této zóně je opticky nebo fyzicky a hmatově rozdělen na 

prostor pobytový a dopravní se smíšeným provozem a obvykle je řešen v jedné výškové 

úrovni. [7] 

Obecně technické požadavky na bezbariérové užívání staveb [4] 

a) Schodiště a vyrovnávací stupně 

Sklon ramene schodiště nesmí být větší než 28°, výška stupně maximálně 160 mm. 

Schodiště a vyrovnávací stupně musí být opatřeny madly ve výšce 900 mm s přesahem 

prvního a posledního stupně minimálně o 150 mm. Madlo musí být umístěno po obou 

stranách schodiště či vyrovnávacích stupňů. 

Výstupní a nástupní stupeň schodiště či vyrovnávacích schodů musí být kontrastní vůči 

okolí. 

Pokud schodiště či vyrovnávací schody vystupují do prostoru, musí mít pevnou zábranu 

nebo sokl o výšce minimálně 300 mm, případně pevnou zarážku pro slepeckou hůl ve 

výšce 100 – 250 mm a ve výšce 1100 mm zábradlí. [4] 

b) Bezbariérové rampy 

Musí být po obou stranách opatřeny spodní tyčí ve výšce 100 – 250 mm, případně soklem 

výšky minimálně 100 mm. Takováto opatření slouží jednak jako vodicí linie pro 

slepeckou hůl a zároveň jako ochrana proti sjetí invalidního vozíku z rampy. 

Podélný sklon musí být maximálně 6,25%, příčný sklon maximálně 1%, šířka rampy 

minimálně 1500 mm. U změn dokončených staveb může být příčný sklon maximálně 1:8 

(12,5%), neplatí pro budovy určené osobám s těžkým pohybovým postižením. [4] 

c) Vstupy do budov a dveře 

Plocha před vstupem do budovy musí být minimálně 1500 x 1500 mm. U dveří 

otevíravých ven musí být šířka minimálně 1500 mm a délka ve směru přístupu minimálně 

2000 mm. 
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Sklon této plochy může být pouze v jednom směru a maximálně 2%. 

Vstupní dveře musí být široké minimálně 1250 mm, hlavní křídlo minimálně 900 mm. 

Otevíravé dveřní křídlo musí mít ve výšce 800 – 900 mm vodorovné madlo umístěné přes 

celou šířku křídla na straně opačné, než jsou závěsy. 

Zasklení dveří smí být od výšky 400 mm, v opačném případě musí být dveře chráněny 

proti poškození vozíkem. 

Prosklené dveře se zasklením nižším než 800 mm od podlahy musí být ve výšce 800          

– 1000 mm a 1400 – 1600 mm označeny kontrastním páskem o šířce 50 mm. 

Dveře musí mít světlou šířku minimálně 800 mm. [4] 

d) Komunikace pro chodce 

Rozumí se chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce,  náměstí, obytné a pěší zóny. Dle 

ČSN 73 6110 musí mít šířka komunikace pro chodce minimálně 1500 mm + 500 mm 

bezpečnostní odstup od vozovky. Podélný sklon musí být maximálně 8,33%, příčný sklon 

maximálně 2%. Úseky s podélným sklonem větším než 5% a delší než 200 m musí mít 

zřízeny odpočívadla, jejichž délka má být minimálně 1500 mm a sklon (podélný i příčný) 

maximálně 2%. [4] 

 

 

Obr. 1 Komunikace pro chodce – nároky na šířku 

Zdroj: [10] 

 

Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství [4] 

- chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky 

v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, 

snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace            

a jejich míjení s ostatními chodci 

- na všech vyznačených vnějších i vnitřních parkovacích plochách musí být vyhrazena 

stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené, a to minimálně 

v následujícím počtu: 
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02 – 20 stání ………. 1 vyhrazená stání 

21 – 40 stání ………. 2 vyhrazená stání 

41 – 60 stání ………. 3 vyhrazená stání  

61 – 80 stání ………. 4 vyhrazená stání 

81 – 100 stání ………. 5 vyhrazených stání 

nad 500 stání ………. 2% vyhrazených stání  

- u staveb pro obchod, služby a zdravotnická zařízení musí být vyhrazeno pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku minimálně 1% stání z celkového počtu 

- výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace. [4] 

Základní prvky bezbariérového užívání staveb 

Požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. vychází z minimálních rozměrů na prostor, který 

potřebují osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména osoby na invalidním 

vozíku či osoby nevidomé.  

 

Obr. 2 Požadavky na snadný pohyb osob s tělesným postižením 

Zdroj: [10] 

 

Obr. 3 Požadavky na minimální plochu pro manipulaci s invalidním vozíkem 

Zdroj: [10] 
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4 CHARAKTERISTIKA OBCE TĚRLICKO 

 

4.1 Historie 

 

Obec Těrlicko je jednou z nejstarších obcí Těšínska. První zmínky o obci se objevily již 

v roce 1299 a název tehdy zněl Cierlitzko. Od roku 1573 Těrlicko územně spadalo 

k Těšínskému knížectví. 

Změny sociální struktury Těrlicka probíhaly v 2. polovině 19. století na základě otevírání 

dolů a hutí v Ostravsko-karvinském regionu. 

Po 2. světové válce se rozvoj obce zaměřil na elektrifikaci, zavedení autobusových linek, 

kanalizace u domů, zřízení lékařského obvodu.   

S rozvojem průmyslu v regionu přišlo v roce 1953 první rozhodnutí vybudovat Těrlickou 

přehradu a to na základě potřeby zásobování okolních dolů a hutí užitkovou vodou. Práce 

na budování přehradní nádrže započaly 1. 7. 1955 a dokončena byla roku 1962. Současně 

se stavbou přehrady probíhala výstavba sídliště nad přehradou. Z údolí řeky Stonávky, kde 

se původně nacházelo staré Těrlicko, se stala Těrlická přehrada, velká část obce byla 

zatopena. Obyvatelé starého Těrlicka se přestěhovali do nových rodinných domků nebo 

obecních bytů nad přehradou.  

Ke spojení Horního a Dolního Těrlicka v jednu obec došlo 1. 2. 1964. Po sloučení mělo tři 

osady – Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Kostelec. Posledním projevem integračního 

procesu bylo sloučení Těrlicka s Hradištěm v jeden správní celek, a to k datu 1. 1. 1975. 

První zmínky o Hradišti jsou z roku 1305, kdy obec odváděla statky biskupské. Okolo 

roku 1430 byla v držení šlechty. Obec měnila své pány velmi často a to až do roku 1920, 

kdy dvůr nabyli bratři Vávrové ze Skalice, poslední páni Hradiště. Dne 1. 9. 1802 obec 

zakoupila zahradnickou usedlost a upravila ji na školu. Hradiště mělo jednu z nejstarších 

škol na těšínském venkově. [13] 

 

4.2 Poloha a geografie obce 

 

Těrlicko se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje v okrese Karviná na 

území o rozloze 24,65 km². Rozkládá se na svazích Těšínské pahorkatiny, na významné 

dopravní ose mezi městy Ostrava - Havířov - Český Těšín, vedoucí dále do Polska a na 
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Slovensko. Obec je situována v atraktivní příměstské poloze v přímé vazbě na město 

Havířov, které je od centra obce vzdáleno 5 km.  

Dominantou Těrlicka je přehradní nádrž stejného jména, která zaujímá rozlohu 227 ha. 

Nejvyšším bodem obce je Babí hora s nadmořskou výškou 423 m n. m., nachází se v k.ú. 

Hradiště pod Babí Horou a je jedním z nejvyšších vrcholů okresu Karviná.  

Nejníže položené místo dosahuje přibližně 275 m n. m. a nachází se v blízkosti přehradní 

hráze, kde říčka Stonávka vytéká z údolní nádrže. Převýšení mezi nejvyšším a nejnižším 

bodem obce činí 148 m. [13, 14] 

 

4.3 Členění obce 

 

Obec je tvořena třemi katastrálními územími - Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko a Hradiště 

pod Babí Horou.  

V řešeném území se ve značném rozsahu vyskytuje rozptýlená zástavba. Největší 

souvislou zástavbou s občanskou vybaveností sloužící celému správnímu území obce 

Těrlicko je řešená část Horní Těrlicko. 

 

 

Obr. 4 Katastrální území obce  

Zdroj: [12] 
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4.4 Demografické údaje 

 

V obci je k datu 1. 1. 2013 trvale hlášeno 4 333 obyvatel. [15] 

Z toho: 

do 50-ti osob se zdravotním postižením* 

431 seniorů nad 60 let  

43 dětí do tří let  

2121 mužů  

2212 žen  

 

*Tento orientační počet osob mi byl sdělen starostou obce. Na matrice údaje o počtu osob 

se zdravotním postižením neevidují, Národní institut pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace České republiky, pobočka Havířov mi také neposkytl 

aktuální údaje. Pouze údaj 5 let starý o počtu osob na invalidním vozíku (12). Aktuální 

přesný počet osob se zdravotním postižením tento institut nemá. 
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5 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

5.1 Železniční doprava 

 

Železniční doprava se v obci nenachází. Nejbližší železniční stanice je v Horní Suché, dále 

pak v Českém Těšíně a v Havířově. [14] 

 

5.2 Autobusová doprava 

 

Obec nemá vlastní autobusovou dopravu, tuto zajišťují ČSAD Havířov a akciová 

společnost VEOLIA TRANSPORT MORAVA, a.s. meziměstskými spoji Havířov - 

Stanislavice – Český Těšín, Havířov – Třanovice – Český Těšín, Ostrava – Havířov – 

Jablunkov, Havířov – Třinec, Havířov – Komorní Lhotka, Těrlicko – Karviná – Orlová, 

Těrlicko – Hradiště – Koňákov – Český Těšín. 

V celé obci se nachází celkem 23 autobusových zastávek, většina z nich je opatřena 

přístřeškem pro cestující a zastávkovým pruhem alespoň v jednom směru. [14] 

 

5.3 Městská hromadná doprava 

 

Městská hromadná doprava je zajišťována ČSAD Havířov, a to linkovými spoji č. 417 a 

420. [14] 

 

5.4 Silniční doprava 

 

Hlavní přístupovou komunikací pro motorová vozidla je silnice 1. třídy I/11, vedoucí 

z Hradce Králové přes Ostravu, Havířov, Těrlicko a dále pak směr Český Těšín, Polsko, 

Slovenská republika. 

Další, neméně významnou, komunikací pro motorová vozidla je silnice 2. třídy II/474, 

vedoucí z Dětmarovic přes Horní Suchou, Těrlicko, Hnojník.  

Komunikace 3. třídy III/4741 spojuje obec Těrlicko s Českým Těšínem přes územní celky 

Hradiště - Koňákov a Hradiště – Mistřovice. [14] 
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5.5 Cyklotrasy 

 

Pro cyklistický provoz jsou v obci využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku 

jsou v řešeném území vyznačeny celkem tři trasy – č. 56 (Bohumín – Bukovec), č. 6100 

(Kostelec – Albrechtice) procházející přímo územím Těrlicka a trasa č. 6090 (Český Těšín 

– Dolní Domaslavice) vedená jižním okrajem katastru Hradiště. Na značené cyklistické 

trasy se napojuje systém místních tras podle Informační a turistické mapy Těrlicko, 

vedených převážně po místních komunikacích. [14] 
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6 POPIS ŘEŠENÝCH TRAS 

 

Pro tuto bakalářskou práci je proveden podrobný průzkum řešeného území a pořízena  

detailní fotodokumentace současného stavu, viz výkresová část. 

Řešená oblast je rozdělena na tři bezbariérové trasy: TRASA „A“, TRASA „B“, TRASA 

„C“, které na sebe plynule navazují a umožňují bezbariérový pohyb po řešené části obce 

Těrlicko, podrobněji grafická část – výkres č. 02. 

 

Je posouzen současný stav bezbariérového přístupu do budov občanské vybavenosti a na 

veřejná prostranství osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, v návaznosti na 

pěší trasy a dopravní infrastrukturu, a to z hlediska bezbariérového prostředí a stavu 

bariér, viz výkresy č. 03, 04, 05, 08, 09.  Dále jsou posouzeny zastávky MHD v centru 

obce a zastávky silniční linkové osobní dopravy u silnice 1. třídy I/11, viz výkresy č. 06, 

07. Současný stav parkovacích míst v centrální části obce je popsán v textové části u 

jednotlivých objektů. 

 

Trasa “A“ prochází středem města, kde je soustředěna veškerá občanská vybavenost, 

trasa propojuje tyto budovy občanské vybavenosti s hromadnou dopravou.  

Trasa měří 3,1 km, prochází ulicemi Ostravská, Těšínská, Májová, Beskydská, Dlouhá, 

Slezská, Kosmonautů, a částečně Školní. Na trasu „B“ plynule navazuje z ulic Školní         

a Dlouhá. Na trasu „C“ navazuje z ulice Těšínská, a to na dvou místech, viz výkres č. 02. 

 

Trasa “B“ je napojena na trasu „A“ v ulici Školní a Dlouhá.  

Trasa měří 4,4 km, prochází ulicemi Okrajová, Nábřežní, Školní, Na Vyhlídce, Lesní, 

Dlouhá, Okružní a zde se rovněž napojuje na trasu „A“, viz výkres č. 02.  

 

Trasa „C“ vede východně od Obecního úřadu, na trasu „A“ je napojena ve dvou místech 

z ulice Těšínská, na trasu „B“ je napojena rovněž z ulice Těšínská. 

Trasa měří 1,3 km, prochází ulicemi Sportovní a Průchodní, viz výkres č. 02. 

 

Oficiální názvy ulic obec Těrlicko nemá. Uvedené názvy ulic jsou dlouhodobě používány 

pouze místními občany. Některé ulice jsou přesto označeny informativními cedulemi 

upevněnými na plotech či fasádách domů. 
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6.1 TRASA „A“ – Analýza současného stavu 

 

6.1.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 

 

Vstupy do budov občanské vybavenosti nacházející se na trase „A“ jsou zaznamenány ve 

výkresové části, výkres č. 08 v návaznosti na výkres č. 09, na kterém jsou fotografie 

zachycující současný stav z hlediska přístupnosti a stavu bariér včetně stručného 

doplňujícího popisu. 

Vstup do budovy Kulturního domu, č. 1 (A31) 

Kulturní dům se nachází v centru obce, vstup do budovy je bezbariérový. Pouze chybí 

kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000 mm a 1400   

– 1600 mm. 

Vstup do budovy Mateřské školy, č. 2 (A36) 

Přístup k budově MŠ je z ulice Májová, vstup je částečně bezbariérový, kontrastně odlišný 

od okolí, prostor před vstupem je dostatečný, rovněž sklony podélný i příčný jsou 

v souladu s vyhláškou. 

Popis bariér: 

- dveře jednokřídlé, otevíravé ven z budovy, šířka vstupu 1000 mm, má být 1250 mm 

- výška vyrovnávacího stupně před vstupem do budovy je 60 – 70 mm  

- chybí vodorovné madlo na dveřích 

Možnost krátkodobého parkování zajištěno před budovou MŠ v dostatečném počtu.  

Vstup do lékárny, č. 3 (A35) 

Přístup do budovy lékárny částečně splňuje požadavky bezbariérového užívání stavby. 

Popis bariér: 

- přístup po 2 vyrovnávacích stupních o výšce 120 a 150 mm a zároveň je do lékárny 

zřízen přístup po vyrovnávací šikmé rampě o délce 1500 mm a šířce 1500 mm 

s podélný sklonem 18%, maximální možný sklon u změn dokončených staveb při 

délce rampy do 3000 mm je 12,5%    

- u schodiště je madlo umístěno pouze z jedné strany do výšky 1000 mm, bez přesahu 

prvního schodišťového stupně o minimálně 150 mm  

- u rampy chybí madla z obou stran ve výšce 900 mm s přesahem min. 150 mm             

a opatření proti sjetí vozíku, tzn. spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm, 

případně sokl o výšce 100 mm 
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- vstupní dveře jsou jednokřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi má 

rozměr 1600 x 2100 mm a splňuje požadavek na prostor před vstupem do budovy 

- šířka vstupu (dveřního křídla) je 1000 mm, vstup do objektu nesplňuje požadavek na 

šířku vstupu nejméně 1250 mm  

- otevíravé dveřní křídlo (otevírání ven z budovy) není opatřeno vodorovným madlem 

přes celou šířku křídla ve výši 800 až 900 mm na opačné straně než jsou závěsy 

- dveře jsou správně zaskleny nad stanovenou výšku 400 mm od podlahy 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000     

a 1400 – 1600 mm  

Vstupy do obytné části domu, prodejny řeznictví, potravin a smíšeného zboží, 

advokátní kanceláře, zahradního zboží, kosmetického salonu a do obytné části, č. 4, 

4A – 4E a dále vstupy do prodejny potravin, obytné části domu a do provozovny 

Realitní kanceláře č.6, 6B a 6C 

Všechny uvedené objekty jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží třípodlažního 

polyfunkčního domu (jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží). Všechny vstupy 

jsou bariérové. 

Popis společných bariér a výsledek analýzy: 

- vstupy do objektů po vyrovnávacích schodech nebo schodišti, chybí kontrastní 

značení stupňů 

- chybí madlo po obou stranách schodiště/vyrovnávacích schodů, má být umístěno ve 

výšce 900 mm, s přesahem prvního a posledního stupně o minimálně 150 mm 

- u vyrovnávacích stupňů vybíhajících do prostoru chybí zarážka pro slepeckou hůl ve 

výšce 100 – 250 mm nad zemí, případně sokl ve výšce minimálně 300 mm 

- vstupní dveře jsou jednokřídlé, otevíravé dovnitř budovy, plocha přede dveřmi            

o velikosti 900 x 900 mm nesplňuje požadavek na prostor před vstupem do budovy  

- vstup do objektu má šířku 900 mm a nesplňuje požadavek na šířku nejméně 1250 

mm, šířka dveřního křídla je 900 mm,  

- otevíravé dveřní křídlo (otevírání dovnitř) není opatřeno vodorovným madlem přes 

celou šířku křídla ve výši 800 až 900 mm 

- dveře jsou správně zaskleny nad stanovenou výšku 400 mm od podlahy 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000      

a 1400 – 1600 mm  
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A dále má každý vstup navíc tyto bariéry: 

Provozovna kosmetického salonu, č. 4A   

- přístup do salonu je po 2 vyrovnávacích stupních o výšce 50 a 150 mm  

Prodejna zahradních potřeb, č. 4B (A33) 

- vstup do objektu je správně bez vyrovnávacích stupňů 

Vstup do advokátní kanceláře, č. 4C (A32) 

- stupně schodiště před vstupem do objektu jsou čtyři, o výšce 20, 50, 170 a 110 mm 

Vstup do obytné části, č. 4 (A32) 

- dva vyrovnávací stupně před vstupem, výška 170 a 110 mm  

Prodejna potravin a smíšeného zboží, č. 4D (A32) 

- vyrovnávací stupně před vstupem do objektu jsou 2, každý o výšce 150 mm 

Prodejna řeznictví, č. 4E 

- vyrovnávací stupeň před vstupem do objektu je vysoký 50 mm 

Prodejna potravin č. 6B a provozovna realitní kanceláře č. 6C (A34) 

- oba vstupy jsou přes 1 vyrovnávací stupeň, výška 50 a 120 mm. 

Vstup do obytné části polyfunkčního domu, č. 6 (A34) 

Bariérový vstup.  

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- šířka otevíravého dveřního křídla (dovnitř budovy) je 1000 mm 

- vyrovnávací stupeň před vstupem o výšce 100 mm, chybí kontrastní označení stupně 

- otevíravé dveřní křídlo není opatřeno vodorovným madlem přes celou šířku křídla ve 

výši 800 až 900 mm na straně opačné, než jsou závěsy 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000      

a 1400 – 1600 mm 

Vstup do provozovny restaurace, č. 6A 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- přístup do budovy jen po schodišti o šesti stupních bez rampy či zdvihací plošiny 

- první a poslední stupeň schodiště není kontrastně označen 

- na prosklených dveřích chybí kontrastní pásek šířky 50 mm ve výšce 1400 – 1600 

mm  

- sklon schodiště je 27°, vyhovuje požadavkům vyhlášky 

- madlo správně umístěno po obou stranách schodiště ve výšce 900 mm, avšak 

nepřesahuje první stupeň o minimálně 150 mm  
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- vstupní dveře jsou dvoukřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi 

dostatečná 

- šířka vstupu 1400 mm, šířka otevíravého dveřního křídla je 900 mm, vyhovuje 

- dveře správně zaskleny nad stanovenou výšku 400 mm od podlahy 

 

      

Obr. 5 Vstup do provozovny restaurace 6A     Obr. 6 Vstup do provozovny restaurace 6A 
 

Vstup do budovy Obecního úřadu, č. 5 (A27) 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy:  

- do budovy vede pouze schodiště o deseti stupních bez rampy či zdvihací plošiny  

- první a poslední stupeň schodiště není kontrastně označen 

- madlo po obou stranách schodiště je umístěno ve výšce 1000 mm(musí být 900 mm), 

nepřesahuje první stupeň o minimálně 150 mm  

- u schodiště chybí zarážka pro slepeckou hůl ve výšce 100 – 250 mm nad zemí, 

případně sokl ve výšce minimálně 300 mm  

- vstupní dveře jsou dvoukřídlé, otevíravé dovnitř budovy, plocha přede dveřmi má 

rozměr 650 x 2400 mm a nesplňuje požadavek vyhlášky  

- otevíravé dveřní křídlo (otevírání dovnitř budovy) není opatřeno vodorovným madlem 

přes celou šířku křídla  

- dveře nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem 

- prosklené dveře nejsou ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky 50 mm 

- šířka každého dveřního křídla je 900 mm a vyhovuje technickým požadavkům 

bezbariérového užívání staveb  
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Vstup do budovy Základní školy, č. 7 (A37) 

ZŠ má kromě hlavního vstupu také vstup ze zadní části budovy. Oba vstupy částečně 

splňují požadavky vyhlášky. 

Popis společných bariér a výsledek analýzy: 

- chybí ochrana prosklených dveří proti mechanickému poškození invalidním vozíkem 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000     

a 1400 – 1600 mm  

- otevíravé dveřní křídlo hlavního vstupu do budovy není opatřeno vodorovným 

madlem přes celou šířku křídla ve výši 800 až 900 mm (madlo je nesprávně umístěno 

na neotevíravém křídle) 

- vstupní dveře zadního vstupu mají madlo umístěno správně 

- vstupní dveře jsou dvoukřídlé, otevíravé ven z budovy, šířka vyhovuje  

Vstup do budovy Základní školy, č. 8 

Objekt patří k budově ZŠ, je využíván jako školní družina a občasně pro účely pořádání 

zasedání a schůzí různých neziskových organizací a soukromých spolků. 

Vstup do budovy je částečně bezbariérový. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- přístup po schodišti o 12-ti stupních, výška každého stupně je 170 mm  

- vedle schodiště zřízena šikmá zakřivená rampa, jejíž parametry vyhovují požadavkům 

vyhlášky (šířka rampy v nejužším místě je 1500 mm, podélný sklon v první části je 

5,74° a délka 8000 mm, v navazující části za podestou o rozměrech 1500 x 2500 mm 

je sklon rampy 6,1° a délka 8000 mm) 

- u rampy chybí opatření proti sjetí vozíku, tzn. spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 

mm případně sokl o výšce 100 mm 

- dveřní křídlo (otevíravé ven z budovy) není opatřeno vodorovným madlem přes celou 

šířku křídla ve výši 800 až 900 mm 

- vstupní dveře splňují požadavky vyhlášky na šířku, vizuální odlišení, plocha před 

vstupními dveřmi je dostatečná 
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Obr. 7, 8  Vstup do budovy Základní školy, č. 8 
 

Vstup do budovy zdravotního střediska, č. 9 (A30) 

Vstup je bariérový.  

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- přístup po schodišti o 4 stupních, na okraji schodiště umístěna šikmá rampa 

- nájezd rampy poškozený, nenavazuje plynule na přilehlou komunikaci 

- chybí madlo na obou stranách schodiště i rampy s přesahem prvního a posledního 

stupně o 150 mm, chybí kontrastní značení 

- chybí opatření proti sjetí vozíku, tzn. spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm 

případně sokl o výšce 100 mm 

- rampa vystupuje do průchozího prostoru chodníku, chybí zarážka pro slepeckou hůl 

- povrch schodiště popraskaný, vydrolený beton, výškové rozdíly větší než 20 mm 

- vstupní dveře jsou dvoukřídlé, šířka vyhovuje požadavkům vyhlášky 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000       

a 1400 – 1600 mm 

- dveřní křídlo (otevírání ven z budovy) není opatřeno vodorovným madlem přes celou 

šířku křídla ve výši 800 až 900 mm  

Vstup do budovy pošty, č. 11 (A28) 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vede pouze schodiště o 7 stupních bez rampy či zdvihací plošiny 

- první a poslední stupeň schodiště není kontrastně označen 

- madlo je správně umístěno po obou stranách schodiště ve výšce 900 mm, avšak 

nepřesahuje první stupeň o minimálně 150 mm  

- u schodiště chybí zarážka pro slepeckou hůl ve výšce 100 – 250 mm nad zemí, 

případně sokl ve výšce minimálně 300 mm 
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- vstupní dveře dvoukřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi 900 x 1700 

mm nesplňuje požadavek vyhlášky 

- šířka každého dveřního křídla je 700 mm a nevyhovuje požadavkům vyhlášky, tzn., 

že vstup do objektu splňuje požadavek na šířku nejméně 1250 mm, ale nesplňuje 

parametry na šířku hlavního otevíravého křídla, které musí umožnit otevření nejméně 

900 mm 

- otevíravé dveřní křídlo (otevírání ven z budovy) není opatřeno vodorovným madlem 

přes celou šířku křídla ve výši 800 až 900 mm 

- dveře jsou správně zaskleny nad stanovenou výšku 400 mm od podlahy 

Vstup do budovy zdravotnického zařízení, č. 10 (A29) 

Bariéry vstupu do budovy zdravotnického zařízení jsou totožné s bariérami u vstupu do 

budovy pošty. Jen plocha přede dveřmi je o rozměrech 1100 x 1700 mm a rovněž 

nevyhoví požadavkům vyhlášky. Sklon schodiště je 34° a nevyhovuje požadavkům 

vyhlášky. 

 

6.1.2 Parkování 

 

V centru obce je zřízeno 34 parkovacích ploch pro budovy OÚ, KD, pošty, jednotlivých 

prodejen na náměstí a restaurace.  

Z tohoto počtu je vyhrazeno pouze 1 parkovací místo pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené. Rozměry tohoto stání 2500 x 4500 mm nevyhovují požadavkům 

vyhlášky. Také požadavky na umístění nejblíže ke vchodu a východu příslušné stavby 

nejsou zcela splněny (platí pouze pro jednotlivé prodejny a lékárnu na náměstí). Parkovací 

místo pro osoby doprovázející dítě v kočárku vyhrazeno není. 

      

Obr. 9 Vyhrazená parkovací místa v centru obce    Obr.10 Parkovací místo pro osoby  
těžce pohybově postižené 

Zdroj obr. č. 9: [11] 
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Parkování před zdravotnickým zařízením (vstup do budovy č. 9 a 10) je možné podél 

komunikace. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené ani 

vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku zde nejsou.  

 

 

Obr. 11 Podélné parkování před zdravotními středisky – objekty 9 a 10 
 

Parkování před nákupním střediskem (vstup do budovy č. 12) je možné na 7 vyhrazených 

stáních, stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené a vyhrazená stání pro 

osoby doprovázející dítě v kočárku zde chybí.  

 

 

Obr. 12 Parkování před budovou Nákupního střediska č. 12 
 

Dalších 50 parkovacích míst s podélným i šikmým stáním v centru obce je zřízeno na ulici 

Májová. Ani zde však není žádné parkovací místo vyhrazeno pro vozidla přepravující 

osoby těžce tělesně postižené. 
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6.1.3 Komunikace pro chodce 

 
Komunikace pro chodce na trase „A“ jsou zaznamenány ve výkresové části, výkres č. 03, 

detailněji pak ve výkrese č. 05, na kterém jsou fotografie zachycující současný stav 

z hlediska přístupnosti a bariér. 

Povrch všech posuzovaných komunikací pro chodce je proveden ve většině případů ze 

zámkové dlažby (mimo přístupu k budově MŠ z ulice Májová a částečně přístupový 

chodník k budově Nákupního střediska).  

Šířka chodníků na mnohých místech řešeného území dosahuje hodnoty 1800 – 1900 mm 

(zřídka 1500 a 2100 mm), na základě výše uvedeného a nízké intenzitě chodců navrhuji 

tuto šířku akceptovat bez stavebních úprav a pokládat ji za dostatečnou. 

Veřejné prostranství na náměstí před OÚ a KD má povrchovou úpravu ze zámkové 

dlažby, bez výškových rozdílů, chybí umělá vodicí linie. 

Ulice Májová  

Je souběžná s komunikací pro motorová vozidla a ve 3 místech rozdělena místem pro 

přecházení. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- šířka komunikace 1900 mm  

- výškové rozdíly nepřekračují hranici 20 mm 

- délka komunikace (měřeno od úrovně budovy lékárny k silnici 1. třídy I/11) činí      

456 m, výškový rozdíl činí 22 m, podélný sklon je 4,83%, vyhovuje  

- v místech pro přecházení chybí varovný pás o šířce 400 mm s kontrastně i hmatově 

odlišnou povrchovou úpravou  

- chybí signální pás o šířce 800 – 1000 mm, délce minimálně 1500 mm odsazený od 

varovného pásu o 300 – 500 mm a navazující na přirozenou vodicí linii 

- silniční obrubníky v místě pro přecházení na straně vstupu do vozovky jsou vyšší než 

20 mm, v některých místech dosahují výšky až 80 mm 

- chybí vodicí pás přechodu (trasa přecházení je delší než 8000 mm) 

- výjezdy z rodinných domů přes chodník nejsou opatřeny varovným pásem umístěným 

na rozhraní mezi chodníkem a vozovkou 

Přístup k budově MŠ 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- povrch komunikace asfaltový, výškové rozdíly větší než 20 mm - bariéra 

- šířka 1800 mm, sklon podélný i příčný vyhovuje požadavkům vyhlášky 
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- místo pro přecházení není opatřeno varovným a signálním pásem  

- výška přirozené vodicí linie je menší než stanovená výška 60 mm 

Ulice Dlouhá 

Tato komunikace pro chodce je souběžná s komunikací pro motorová vozidla a ve třech 

místech rozdělena místem pro přecházení.  

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- šířka komunikace je 1900 mm, bez výškových rozdílů větších než 20 mm 

- délka komunikace 454 m, výškový rozdíl je 22 m, podélný sklon je 4,84%, vyhovuje  

- v místech pro přecházení chybí varovný a signální pás  

- výjezdy z rodinných domů přes chodník nejsou opatřeny varovným pásem o šířce  

400 mm hmatově i kontrastně odlišným umístěným na rozhraní mezi chodníkem        

a vozovkou 

- obrubníky před neznačenými přechody jsou správně sníženy na 20 mm 

Ulice Těšínská, Ostravská 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- šířka chodníku na obou ulicích je totožná, v rozmezí 1900 - 2100 mm 

- výškové rozdíly na chodníku nepřekračují hranici 20 mm 

- délka komunikace Těšínská je 370 m, výškový rozdíl 2 m, podélný sklon je minimální 

- délka chodníku na ulici Ostravská je 1200 m, výškový rozdíl 10-12 m, podélný sklon 

na této délce je 1 – 0,8 %, vyhovuje požadavkům  

- u výjezdů z RD přes chodník chybí varovné pásy 

- chodník na části ulice Ostravská má asfaltový povrch, přirozená vodicí linie tvořená 

obrubníkem má výšku v rozmezí 20 – 60 mm 

 

      

Obr. 13 Výjezd z RD přes chodník               Obr. 14 Komunikace pro chodce 
ul. Těšínská                    ul. Ostravská 
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6.1.4 Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

 

Značené přechody pro chodce 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení nacházející se na trase „A“ jsou zaznamenány 

ve výkresové části, výkres č. 03, detailněji pak ve výkresech č. 04 a 05, na kterých jsou 

fotografie zachycující současný stav z hlediska přístupnosti a bariér a stručný popis. 

Nejfrekventovanější přechody pro chodce se nacházejí na ulici Těšínská a Ostravská, přes 

silnici 1. třídy I/11, pro všechny osoby přecházení přes tyto přechody představuje velkou 

bariéru. 

Přechod pro chodce P1 (A13) 

navazuje na komunikaci pro chodce, ulici Okrajovou, vedoucí od ZŠ.  

Přechod pro chodce není řízen světelnou signalizací, je umístěn přes 2 protisměrné jízdní 

pruhy, délka v ose přecházení je větší než 6500 mm, resp. 7000 mm (stávající délka je 

11000 mm). Z ulice Okrajová přistupují chodci k přechodu po betonových schodech.  

Popis bariér: 

- schody jsou opatřeny sjezdem, který je ve značně zchátralém stavu, povrch sjezdu je 

popraskaný, na některých místech vydrolený, po stranách sjezdu chybí madlo 

s přesahem minimálně 150 mm, první a poslední stupeň není kontrastně označen,  

- od ukončení sjezdu (schodiště) po krajnici je dostatečná vzdálenost pro rozhlédnutí  

(3500 mm) 

- na straně u schodiště chybí před přechodem varovný a signální pás 

- chybí vodicí pás přechodu o šířce 550 mm skládající se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků 

- z protější strany je přístup k přechodu pro chodce v souladu s požadavky 

Přechod pro chodce P2 (A14) 

navazuje na ulici Májovou. Nachází se v těsné blízkosti zastávek silniční linkové osobní 

dopravy. Přechod pro chodce není řízen světelnou signalizací, je umístěn přes                     

2 protisměrné jízdní pruhy, délka v ose přecházení je větší než 6500 mm, resp. 7000 mm 

(skutečná délka je 12500 mm).  

Současný stav zakreslen na výkrese č. 10, navrhovaný stav na výkrese č. 11, řezy výkres 

č. 12 

Přechod pro chodce P3 (A15) 

navazuje na ulici Dlouhou. Nachází se v těsné blízkosti dvou zatáček, přecházení je 

nepřehledné a pro chodce nebezpečné. Jedná se o neřízený přechod pro chodce umístěný 
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přes 2 protisměrné jízdní pruhy, jeho délka v ose přecházení je větší než 6500 mm, resp. 

7000 mm (skutečná délka je 11000 mm). 

Popis bariér: 

- nevyhovující délka přecházení 

- na jedné straně je přístup k přechodu v souladu s požadavky vyhlášky 

- na opačné straně přechodu je nevyhovující šířka chodníku, chybí varovný i signální 

pás 

Přechod pro chodce P5 

je prvním přechodem při vjezdu do obce Těrlicko ve směru od Havířova. Značený 

bariérový přechod pro chodce o délce 6700 mm a šířce 3000 mm bez světelné signalizace. 

Popis bariér: 

- na obou stranách přechodu chybí varovný a signální pás 

- na severní straně přechodu je nevyhovující výškový rozdíl – plocha chodníku je 50 

mm pod úrovní vozovky, nebezpečí klopýtnutí a upadnutí do frekventované vozovky  

- svodidla zasahují do vyčkávacího prostoru pro chodce, rovněž nebezpečí klopýtnutí 

 

      

Obr. 15, 16  Přechod pro chodce P5, ul. Ostravská 
 

Místa pro přecházení označena jako M1 – M11 jsou bariérová a zakreslena ve výkrese 

č. 03, fotografie míst pro přecházení M1 (A11), M2 (A9), M7 (A10), M9 (A8) jsou 

podrobně popsána ve výkrese 04, místa M4 (A17), M5 (A18), M6 (A19) jsou podrobně 

popsána ve výkrese č. 05. Místům pro přecházení M8, M10 a M11 chybí varovné a 

signální pásy. Bariéry místa pro přecházení M3 jsou shodné s bariérami uvedenými u M2.  

Souhrnně lze konstatovat, že všude chybí varovné a signální pásy, na některých místech 

chybí snížený obrubník, v místech přecházení delších než 8000 mm chybí vodicí pás 

přechodu. 
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Místo pro přecházení M12 

Bariérové místo především pro svou délku v ose přecházení 21000 mm. Stav bariér            

a návrh na řešení tohoto problematického místa je podrobně zakreslen a popsán ve 

výkresech č. 18, 19 a 20. 

 

6.1.5 Zastávky silniční linkové osobní dopravy a MHD 

 

Zastávky nacházející se na trase „A“ jsou zaznamenány a popsány ve výkresové části, 

výkres č. 06 a 07, na kterých jsou fotografie zachycující současný stav z hlediska 

přístupnosti a bariér. 

Zastávka Z5 – Z10 (A22, A23) 

Bariérové zastávky. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- výška hrany zastávkového obrubníku je 70 - 100 mm, musí být 200 mm, resp. 

minimálně 160 mm u změn dokončených staveb, chybí bezbariérový zastávkový 

obrubník 

- chybí signální pás označující místo odbočení z vodicí linie, resp. přístup k místu 

nástupu do vozidel veřejné dopravy; o šířce 800 – 1000 mm a délce nejméně 1500 

mm, s povrchovou úpravou odlišnou od okolní dlažby 

- chybí bezpečnostní pás bez hmatových úprav a kontrastně odlišný, umístěný do 

vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany   

- označníky umístěné na nástupišti ve směru jízdy do Havířova jsou nesprávně 

v průchozím prostoru (vedle vodicí linie) a představují vážnou bariéru pro nevidomé 

- současný stav zastávek Z5 - 7 je zakreslen ve výkrese č. 13, navrhovaný stav ve 

výkrese č. 14, řezy č. 15 

Zastávky Z1 – Z4 

Nedostatky jednotlivých zastávek jsou podrobně uvedeny ve výkresové části, výkres č. 07. 

Poloha jednotlivých zastávek je zaznačena ve výkrese č. 06.  
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Zhodnocení trasy „A“ 

Nejčastějšími nedostatky z hlediska bezbariérového užívání jsou bariérové vstupy do 

objektů občanské vybavenosti, převážně přes schodiště nebo vyrovnávací schody, 

s nevyhovující šířkou vstupních dveří. 

Nejčastějšími nedostatky u míst pro přecházení a přechodů pro chodce jsou chybějící 

hmatové úpravy a nevyhovující výška silničního obrubníku v místě přecházení, také délka 

v ose přecházení je nevyhovující. 

Nejčastějšími nedostatky zastávek hromadné dopravy je nevyhovující výška zastávkového 

obrubníku, chybějící hmatové úpravy, nesprávné umístění zastávkového obrubníku. 

 

Graf 1 Zhodnocení stavu bariér na trase „A“ 
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6.2 TRASA „B“ – Analýza současného stavu 

 

6.2.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 

 

Na trase „B“ se nachází souvislá bytová zástavba - stavby rodinných domů o maximálně  

2 nadzemních a jednom podzemním podlaží. Byla posouzena budova ordinace 

praktického lékaře a restaurace U Pěgřímků, ve které je rovněž obchod se zahradními 

stroji a servis těchto strojů. 

Vstup do budovy restaurace U Pěgřímků je bariérový a nesplňuje požadavky vyhlášky 

(vstup po schodišti). Přístup je po bezbariérovém chodníku. 

Před budovou, v oploceném areálu, je 6 parkovacích stání a dalších 9 parkovacích stání je 

před areálem. Stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené a vyhrazená 

stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku zde chybí. 

Budova ordinace praktického lékaře  má vstup bezbariérový, pouze je potřebné doplnit      

o kontrastní proužek dveří a kontrastně odlišit celý vstup od okolní omítky.  

Přístup je po bezbariérovém chodníku ze zadní části objektu, kde je rovněž parkoviště 

s kapacitou 5 míst. Parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně 

postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku zde chybí. 

 

      

Obr. 17 Vstup do budovy restaurace           Obr.18 Vstup do budovy zdravotnického 
U Pěgřímků, č. 19                                         zařízení, č. 20 
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6.2.2 Parkování 

 

Parkování osobních automobilů majitelů či uživatelů rodinných domů nacházejících se na 

trase „B“ je řešeno na vlastních pozemcích. 

 

6.2.3 Komunikace pro chodce 

 

Komunikace na trase „B“ z větší části slouží společnému provozu pro motorovou dopravu 

a pro chodce.  

 

 

Obr. 19 Komunikace pro smíšený provoz, ul. Lesní 
 

Chodníky jsou zde zřízeny pouze na ulici: 

- Školní – v úseku od úrovně křížení s ulicí Nábřežní po ulici Na Vyhlídce, povrch 

zámková dlažba, šířka 1900 mm, délka 254 m, výškový rozdíl 12 m, podélný sklon je 

4,7 %, vyhovuje požadavkům vyhlášky. V celém úseku ulice jsou bariérové výjezdy 

z rodinných domů přes chodník na vozovku - chybí varovný pás. 

- Dlouhá – v úseku od místa napojení na trasu „A“ po ulici Lesní, povrch zámková 

dlažba, šířka 1900 mm, délka 298 m, výškový rozdíl 12 m, podélný sklon je 4 %, 

vyhovuje požadavkům vyhlášky. V celém úseku ulice jsou bariérové výjezdy 

z rodinných domů přes chodník na vozovku - chybí varovný pás.  

- část ulice Lesní, povrch asfalt, šířka 1500 mm, délka 222 m, výškový rozdíl 16 m, 

podélný sklon je 7,2 %. V ulici Lesní je zřízena pěší zóna, označena svislým 

značením. Chybí hmatové prvky – varovný a signální pás na okraji pěší zóny. 
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                 Obr. 20Pěší zóna, ul. Lesní                       Obr. 21 Komunikace pro chodce,  
  ul. Dlouhá 

 

6.2.4 Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

 

Přechody pro chodce se na trase „B“ nenacházejí. 

 

Místa pro přecházení jsou na trase „B“ celkem tři M13 – M15 všechna jsou bariérová, , 

jejich poloha je vyznačena na výkrese č. 02. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- chybí varovný pás, hmatově i kontrastně odlišný od okolí, š. 400 mm 

- chybí signální pás předsazený před varovným pásem o 300 – 500 mm, délky 

minimálně 1500 mm  

- v místě vstupu do vozovky je správně snížený obrubník (max. výška 20 mm) 

- délka přecházení není v žádném místě pro přecházení větší než 8000 mm 

 

6.2.5 Zastávky silniční linkové osobní dopravy a MHD 

 

Na trase „B“ se zastávky silniční linkové osobní dopravy nenacházejí. 
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Zhodnocení trasy „B“ 

Nejčastějšími nedostatky u míst pro přecházení jsou chybějící hmatové úpravy a 

nevyhovující výška silničního obrubníku v místě přecházení, také délka v ose přecházení 

je nevyhovující. 

 

 

Graf 2  zhodnocení stavu bariér na trase „B“ 
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6.3 TRASA „C“ – Analýza současného stavu 

 

6.3.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 

 

Vstupy do budov občanské vybavenosti nacházející se na trase „C“ jsou zaznamenány ve 

výkresové části, výkres č. 16 v návaznosti na výkres č. 17, na kterém jsou fotografie 

zachycující současný stav z hlediska přístupnosti a stavu bariér a stručný popis. 

Vstup do budovy prodejny železářství Žvak, č. 13 (C1) 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vede pouze schodiště o 4 stupních bez rampy či zdvihací plošiny  

- první a poslední schodišťový stupeň není kontrastně označen 

- výška schodišťových stupňů je nevyhovující (1x210 mm, 3x 190 mm) 

- madlo po stranách schodiště je umístěno ve výšce 1000 mm, nepřesahuje první stupeň 

o minimálně 150 mm  

- u schodiště chybí zarážka pro slepeckou hůl ve výšce 100 – 250 mm nad zemí, 

případně sokl ve výšce minimálně 300 mm  

- vstupní dveře jednokřídlé, otevíravé dovnitř budovy, plocha přede dveřmi o velikosti 

1700 x 1100 mm nesplňuje požadavek vyhlášky 

- šířka vstupních dveří 900 mm nesplňuje požadavek na šířku nejméně 1250 mm  

- dveřní křídlo není opatřeno vodorovným madlem přes celou šířku křídla ve výši 800 

až 900 mm 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000 

mm a 1400 – 1600 mm  

Vstup do budovy MŠ, č.14 (C2) 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vede pouze schodiště o 4 stupních bez rampy či zdvihací plošiny  

- první a poslední stupeň schodiště není kontrastně označen, chybí madlo z obou stran 

- šířka vstupních dveří 2 x 750 mm splňuje požadavek na šířku nejméně 1250 mm, ale 

nesplňuje požadavek na šířku hlavního křídla, která má být 900 mm 

- na dveřích chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm na straně opačné, než jsou 

závěsy 
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- výška schodišťových stupňů vyhovuje (1x20 mm, 3x 130 mm) 

- vstupní dveře dvoukřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi o velikosti 

2400 x 2400 mm splňuje požadavek vyhlášky  

- přístup k budově je bariérový, na chodníku jsou praskliny, výškové rozdíly větší než 

20 mm 

Vstup do budovy ZŠ, č. 15 (C3) 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vede pouze schodiště o šesti stupních (+ 1 vyrovnávací stupeň) bez rampy 

či zdvihací plošiny  

- výška schodišťových stupňů je 140 mm, vyhovuje požadavkům vyhlášky 

- madlo po stranách schodiště nemá předepsaný přesah 150 mm 

- vstupní dveře dvoukřídlé, otevíravé dovnitř budovy, plocha přede dveřmi o velikosti 

1500 x 3000 mm, avšak není splněn požadavek vyhlášky, z této plochy vede ke 

vstupním dveřím ještě 1 vyrovnávací stupeň výšky 140 mm 

- šířka vstupních dveří je 2 x 750 mm a splňuje požadavek na šířku nejméně 1250 mm, 

ale nesplňuje požadavek na šířku hlavního otevíravého křídla, která má být 900 mm 

- na dveřích chybí vodorovné madlo 

- před budovou je ve vzdálenosti 500 mm od kraje vozovky ochranné zábradlí o 

celkové výšce 900 mm a 450 mm, chybí svislá výplň, není zajištěna minimální šíře 

zábradlí (tj. 23 m) 

Vstup do budovy Dětského domova, č. 16 – správní budova (C4) 

Jedná se o vstup do administrativní budovy Dětského domova, vstup je bariérový. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vede schodiště o 3 stupních bez rampy  

- výška schodišťových stupňů je 130 mm, vyhovuje požadavkům vyhlášky 

- chybí madlo po stranách schodiště s přesahem 150 mm 

- vstupní dveře dvoukřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi o velikosti 

1500 x 5000 mm vyhovuje požadavkům 

- šířka vstupu je 1400 mm, šířka otevíravého dveřního křídla je 900 mm, vstup do 

objektu splňuje požadavek na šířku vstupu nejméně 1250 mm  

- dveřní křídlo opatřeno vodorovným madlem přes celou šířku křídla ve výši 800 mm 

z opačné strany než jsou umístěny dveřní závěsy 

- přístup k budově je po bezbariérovém chodníku 
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Vstup do budovy Dětského domova, č. 16  - ubytovací část se školou (C5) 

Jedná se o budovu ZŠ, jídelny a ubytovací části Dětského domova, vstup je bariérový. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vedou 2 vyrovnávací stupně bez rampy či nájezdu 

- výška vyrovnávacích stupňů je 140 mm, vyhovuje požadavkům vyhlášky 

- chybí madlo po stranách vyrovnávacích stupňů s přesahem 150 mm 

- chybí vodorovné madlo přes celou šířku křídla ve výši 800 – 900 mm z opačné strany, 

než jsou umístěny dveřní závěsy 

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000 

mm a 1400 – 1600 mm  

- chybí ochrana prosklených dveří proti mechanickému poškození invalidním vozíkem 

- vstupní dveře dvoukřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi o velikosti 

1500 x 2300 mm vyhovuje požadavkům 

- šířka vstupu je 2300 mm, šířka otevíravého dveřního křídla je 900 mm, vstup do 

objektu splňuje požadavek na šířku vstupu nejméně 1250 mm 

Vstup do budovy PČR, č. 17 (C6) 

Bariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy vede schodiště o devíti stupních, výška stupňů je 170 mm,  

- madlo po stranách schodiště nemá předepsaný přesah 150 mm 

- šířka vstupních dveří je 800 mm, nesplňuje požadavek na šířku vstupu  

- chybí vodorovné madlo přes celou šířku křídla ve výši 800 - 900 mm z opačné strany, 

než jsou umístěny dveřní závěsy 

- chybí kontrastní pásek šířky 50mm na prosklených dveřích ve výšce 1400 – 1600 mm  

- vstupní dveře jednokřídlé, otevíravé ven z budovy, plocha přede dveřmi o velikosti 

2000 x 1700 mm vyhovuje požadavkům 

Vstup do budovy restaurace Jaškovská krčma, č. 18 (C7) 

Částečně bezbariérový vstup. 

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- do budovy je vstup po bezbariérové rampě, podélný sklon 6,15 %, šířka rampy      

2000 mm 

- chybí madlo z obou stran rampy  

- chybí kontrastní pásek o šířce 50 mm na prosklených dveřích ve výšce 800 – 1000 

mm a 1400 – 1600 mm 
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- šířka vstupu je 1600 mm, dvoukřídlé dveře otevíravé ven, plocha před vstupem 2000 

x 2000 mm, v souladu s vyhláškou 

- vstup vizuálně odlišný od okolí. 

 

6.3.2 Parkování 

 

Parkování osobních automobilů majitelů či uživatelů rodinných domů nacházejících se na 

trase „C“ je řešeno na vlastních pozemcích.  

 

Parkování před budovou MŠ č. 14, viz obr. 22, je zajištěno na protější straně komunikace 

podélným stáním v dostatečné kapacitě, avšak není zde vyhrazeno žádné parkovací místo 

pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené. 

 

Parkování před budovou ZŠ č. 15, viz obr. 23, je zajištěno na vyhrazeném parkovišti 

v dostatečném množství, ale není zde vyhrazeno žádné parkovací místo pro vozidla 

přepravující osoby těžce tělesně postižené. 

 

      

     Obr. 22 Parkovací místa před MŠ, č. 14      Obr. 23 Parkovací místa před ZŠ, č. 15 
 

Parkování pro budovou PČR (č. 17) je pro vozidla PČR zajištěno před budovou, pro 

širokou veřejnost je parkování zajištěno na veřejném parkovišti, které se nachází 

v bezprostřední blízkosti budovy. Parkovací místo vyhrazeno pro vozidla přepravující 

osoby těžce tělesně postižené zde chybí. 

U hotelu Jaškovská krčma (č. 18) je vyhrazeno 10 parkovacích míst a 1 vyhrazené stání 

pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené. Hosté mohou využít také veřejné 

parkoviště.  
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6.3.3 Komunikace pro chodce 

 
Trasa „C“ je v režimu obytné zóny se smíšeným provozem.  

Na okraji obytné zóny není umístěn varovný a signální pás. 

Chybí optické případně fyzické a také hmatové rozdělení na prostor pobytový a prostor 

dopravní se smíšeným provozem (C8). 

Chodníky jsou zřízeny pouze na jednom místě, a to v místě odbočení z ulice Těšínská po 

budovu ZŠ, č. 15 v délce cca 150 m a na druhé straně komunikace po budovu prodejny 

Žvak, č. 13 (C9) v délce cca 150 m, výškový rozdíl této komunikace je 6 m, podélný sklon 

je  4 %, příčný sklon je do 2%. 

Výjezdy z rodinných domů přes chodník nejsou opatřeny varovným pásem (C12) 

Povrch chodníku je ze zámkové dlažby, šířka chodníku je 2100 mm. 

Ostatní komunikace pro smíšený provoz má asfaltový povrch.  

Jednotlivé nedostatky jsou popsány ve výkrese č. 17. 

 

6.3.4 Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

 
Přechody pro chodce se na této trase nevyskytují. 

Místo pro přecházení M16 je vyznačeno ve výkrese č. 16 (C10) a podrobně popsáno ve 

výkrese č. 17. 

Místo pro přecházení M17 označeno ve výkrese č. 16, viz obr. 24, je pro osoby se 

zrakovým postižením bariérové.  

Popis bariér a výsledek analýzy: 

- chybí varovný pás š. 400 mm, kontrastně i hmatově odlišný od okolí 

- chybí rovněž signální pás délky minimálně 1500 mm navazující na přirozenou vodicí 

linii, předsazený před varovným pásem o 300 – 500 mm 

- výškový rozdíl obrubníku v místě vstupu na vozovku je 20 mm 

 

Obr. 24 Místo pro přecházení, M17 
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6.3.5 Zastávky silniční linkové osobní dopravy a MHD 

 

Na trase „C“ se zastávky silniční linkové osobní dopravy nenacházejí. 

 

Zhodnocení trasy „C“ 

Nejčastějšími nedostatky z hlediska bezbariérového užívání jsou bariérové vstupy do 

objektů občanské vybavenosti, převážně přes schodiště nebo vyrovnávací stupně, 

s nevyhovující šířkou vstupních dveří. 

Nejčastějšími nedostatky u míst pro přecházení jsou chybějící hmatové úpravy a 

nevyhovující výška silničního obrubníku v místě přecházení. 

 

 Graf 3 Zhodnocení stavu bariér na trase „C“ 

 

  

vstupy do objektů přechody pro chodce místa pro přecházení zastávky

bariérové 5 0 2 0

k doplnění 1 0 0 0

bezberiérové 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6
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7 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

Při stavebních úpravách musí být dodrženy požadavky stanovené vyhláškou 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Všechny navrhované úpravy v této bakalářské práci jsou v souladu s uvedenou vyhláškou. 

Materiály zde navržené na provedení úprav jsou v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 

Sb., kterým jsou stanoveny TN TÚZS, pro účely této práce se jedná především o technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky TN TZÚS 12.03.04-07. 

 

7.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 

 

U budovy Obecního úřadu (č. 5), pošty (č. 11), zdravotního střediska (č. 10), PČR (č. 17) 

je navrženo zřídit zdvihací plošinu, vzorové výrobky a jejich technické parametry jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

 

U budovy zdravotnického střediska (č. 9), MŠ (č. 14), Dětského domova (č. 16) je 

navržena instalace nájezdové rampy pro vozíčkáře, opatřená všemi předepsanými 

bezbariérovými prvky, vzorové výrobky a jejich technické parametry jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 

 

U budovy ZŠ (č. 15)  je navržena instalace  šikmé schodišťové plošiny, vzorové výrobky a 

jejich technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Vstupy do budov č. 4, 4A – 4E a 6, 6B, 6C stavebně upravit tak, aby jejich vstup měl šířku 

minimálně 1250 mm a hlavní otevíravé křídlo mělo šířku minimálně 900 mm, výškový 

rozdíl řešit nájezdovou rampou. 

Vstup do prodejny řeznictví č. 4E vyrovnat malou rampičkou při stavebních úpravách na 

rozšíření vstupu. 

 

Vstupy do budov č. 4, 4A – 4D řešit komplexně jednou rampou vedoucí podél celé 

budovy s jednotlivými vstupy do prodejen a obytné části. Nájezd (sjezd) na rampu bude ze 

strany od Obecního úřadu a sjezdem (nájezdem) za vstupem do provozovny kosmetického 

salónu (č. 4A). Podélný sklon nájezdu a sjezdu bude maximálně 6,25%, doporučuji 5%, 
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příčný sklon maximálně 1% a šířka rampy 1500 mm. Rampa bude oboustranně opatřena 

madlem a spodní tyčí zábradlí ve výšce 100 – 250 mm, případně soklem o výšce 100 mm, 

dle požadavků vyhlášky (opatření proti sjetí vozíku). 

 Rampa bude provedena ze železobetonové konstrukce s povrchovou úpravou ze zámkové 

dlažby. Výška rampy v nejvyšší úrovni bude 300 mm, celková délka rampy bude 48 m. 

 

Stávající šikmá rampa před vstupem do budovy lékárny (č. 3) má nesprávný podélný 

sklon (18%). Vzhledem ke skutečnosti, že v místě napojení rampy na chodník je kanálová 

vpusť a její odstranění, resp. přemístění by bylo technicky náročnější, je navržena 

instalace šikmé rampy s délkou rampy minimálně 2200 mm bude podélný sklon 12,27%,  

a tím bude splněn požadavek vyhlášky. Dále bude instalací šikmé rampy spolu s malou 

stavební úpravou docíleno požadovaného příčného sklonu, který v současnosti nevyhovuje 

požadavkům vyhlášky.  

 

Všechny vstupy musí být opatřeny: 

- z obou stran schodiště nebo vyrovnávacích stupňů madlem ve výšce 900 mm 

s přesahem přes první a poslední stupeň o 150 mm. V případě, že je madlo 

instalováno na svislé konstrukci, odsadit madlo od konstrukce o minimálně 60 mm 

- nátěrem nástupního a výstupního stupně kontrastní barvou  

- u schodiště a vyrovnávacích stupňů, která vybíhají do prostoru buď pevnou zábranou 

či soklem o výšce minimálně 300 mm, případně pevnou zarážkou pro bílou hůl ve 

výšce 100 – 250 mm jako je spodní tyč zábradlí  

- otevíravá dveřní křídla vodorovnými madly ve výšce 800 – 900 mm umístěnými 

z opačné strany, než jsou dveřní závěsy; zasklení provést od výšky 400 mm, případně 

zajistit ochranu proti mechanickému poškození;  

- prosklené dveře kontrastním proužkem šířky 50 mm, a to ve výšce 800 – 1000 mm a 

zároveň 1400 – 1600 mm;  

- zámkem dveří maximálně ve výšce 1000 mm a klikou maximálně ve výšce 1100 mm 

- před vstupem do budovy plochou minimálně 1500 x 1500 mm, pokud se otevírají 

vstupní dveře ven, plocha přede dveřmi musí být minimálně o šířce 1500 mm a délce 

ve směru přístupu 2000 mm  

- vstupy do budov musí mít šířku minimálně 1250 mm a hlavní křídlo šířku minimálně 

900 mm 
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7.2 Komunikace pro chodce, přechody pro chodce a místa pro 

přecházení 

 

Komunikace pro chodce na trase „A“, přístup k MŠ (č. 2) a nákupnímu středisku (č. 12) je 

nutno upravit tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky: 

- povrch komunikace bez výškových rozdílů větších než 20 mm, rovný, pevný, 

upravený proti skluzu, na přístupové komunikaci k budově MŠ (č. 2) a k budově 

nákupního střediska (č. 12) doporučuji zámkovou dlažbu, např. CSB-KOST barva 

šedá, viz příloha č. 3 

- přirozená vodicí linie (obrubník) výšky minimálně 60 mm 

- sklon podélný maximálně 8,33%, příčný maximálně 2%  

 

Veřejně přístupnou plochu před budovou Obecního úřadu (č. 5) a před budovou 

Kulturního domu (č. 1) doplnit o hmatové úpravy, tzn. o umělou vodicí linii. 

 

Komunikace pro motorová vozidla na trase „A“ plní funkci obslužnou, nejvyšší dovolená 

rychlost je zde 50 km/h. Vzhledem k většímu pohybů dětí v ranních a odpoledních 

hodinách, navrhuji zklidnit dopravu v místech označených ve výkrese č. 3 zklidňujícími 

prvky, např. instalací retardéru, a snížit dovolenou rychlost na 30 km/h. 

 

Komunikace na trase „B“ plní z velké části funkci obslužnou, v převážné většině se jedná 

o komunikaci bez chodníků. Tzn., že provoz všech účastníků provozu je společný, chodci 

se pohybují vlevo. Omezit nejvyšší dovolenou rychlost na 30 km/h a instalovat zklidňující 

prvky, např. retardér, a to v místech označených ve výkrese č. 3. V místech komunikace 

bez chodníku doplnit optickým, případně fyzickým a také hmatovým rozdělením 

(nalepovací varovný pás) na prostor pobytový a prostor dopravní se smíšeným provozem. 

 

Trasa „C“ je v režimu obytné zóny, kde komunikace slouží (na převážné části trasy) 

společnému provozu všem účastníkům dopravy, chodci se pohybují vlevo a nejvyšší 

dovolená rychlost je zde 20 km/h. Doplnit o nájezdovou rampu a o hmatové prvky na 

okraji (konci) obytné zóny: 

- varovný pás umístit při vstupu ze zóny na vozovku, viz obr. 25 

- signální pás umístit při vstupu ze zóny na chodník, viz obr. 25  
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- doplnit chybějící vodicí linie, navrhuji umístění zahradního obrubníku o výšce 60 mm 

v místech, kde přirozenou vodicí linii netvoří zídka plotu 

- dále opticky a hmatově oddělit prostor pro pohyb chodců, např. nalepovacími pásy 

hmatově a kontrastně odlišnými od okolí s dodržením požadavků ČSN 73 6110. 

 

 

Obr. 25 Vzorové řešení umístění nájezdové rampy do obytné zóny na trase „C“ 

Zdroj: [8] 

 

Stavebně upravit přístup k budově MŠ (č. 14), povrchovou úpravu přístupového chodníku 

provést ze zámkové dlažby např. CSB-KOST (viz příloha č. 3), povrch musí být bez 

výškových rozdílů, vodicí linie vyhovuje požadavkům vyhlášky, možno zachovat ve 

stávající výšce, šířku, podélný a příčný sklon chodníku rovněž zachovat. 

 

Výjezdy z rodinných domů, které jsou přes chodník na vozovku, doplnit o varovný pás, 

dle vzorového nákresu obr. 26 a 27, a to na všech trasách „A“, „B“, „C“. Jako materiál 

použít zámkovou dlažbu CSB-KOST pro nevidomé, barevně odlišnou od okolní dlažby. 

 



54 
 

 

Obr. 26Vzorové řešení výjezdu z rodinného domu přes chodník  

Zdroj: [10] 

 

Obr. 27 Vzorové řešení výjezdu z rodinného domu přes chodník  

Zdroj: [10] 

 

Všechny přechody pro chodce doplnit o hmatové prvky, (varovný pás, signální pás), dále 

všechny přechody pro chodce osvítit intenzivnějším osvětlením. Světelný zdroj musí být 

umístěn tak, aby zajistil viditelnost chodců z obou směrů a také na čekacích plochách         

a viditelnost vodorovného značení. Nejčastěji se zdroj umisťuje nad nebo před přechod 

pro chodce. [7] 

U přechodu pro chodce P5 zvýšit úroveň chodníku přilehlého k přechodu, a to tak, aby 

úroveň chodníku byla nad úrovní vozovky, výška silničního obrubníku maximálně 20 mm. 

Doplnit hmatové prvky – varovný a signální pás.  

U přechodu P4 stavebně upravit čekací prostor přechodu, který nevyhovuje šířce přechodu 

– je v jiné úrovni a do osy přecházení zasahuje travnatá plocha, tu je nutno odstranit a 

nahradit zámkovou dlažbou. Dále doplnit přechod pro chodce varovným a signálním 

pásem, jako vzor pokládky hmatových prvků je možno použít zpracovaný výkres č. 11, 
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(pouze pro pokládku hmatových prvků, nikoliv řešení ostrůvku, tento přechod P4 je bez 

ostrůvku!) 

Délka v ose přecházení u přechodů P1 – P3 je nevyhovující, nutná stavební úprava, u P2    

a P3 navrhuji instalaci ostrůvku, příklad řešení je podrobně popsán a zakreslen ve výkrese 

č. 11 a 12. Délku přechodu P1 je nutno snížit na maximálně 7000 mm, navrhuji posunout 

začátek přechodu o 3500 mm směrem k vozovce od úrovně schodů a instalovat hmatové 

prvky.  

Materiál na doplnění přechodů pro chodce hmatovými prvky doporučuji použít nalepovací 

varovné a signální pásy, kterými lze snadno doplnit chybějící prvky bez stavebních zásahů 

do komunikace a většího omezení provozu. 

 

V obci doplnit všechna místa pro přecházení o hmatové prvky, tzn. doplnit varovné pásy, 

signální pásy, v případě délky přecházení větší než 8000 mm doplnit o vodicí pás 

přechodu. Příklad řešení je podrobně zakreslen a popsán ve výkrese č. 19 a 20 a pro místa 

pro přecházení M1 – M11, M13 – M17 lze úpravy provést dle vzorového obrázku, tzn. 

umístit signální pás š. 800 mm vzhledem k šířce chodníku (1500 mm – 2000 mm) na 

stranu přirozené vodicí linie a odsadit jej od varovného pásu o 300 – 500 mm a dále 

doplnit místa o varovný pás š. 400 mm. 

 

 

Obr. 28 Vzorové řešení místa pro přecházení s šířkou chodníku menší než 2400 mm 

Zdroj: [9] 
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7.3 Zastávky 

 

Všechny zastávky v obci nevyhovují požadavkům vyhlášky, z podrobného popisu 

v textové části (podkapitola č. 6.1.5) i výkresové (výkres č. 07) je patrné, že nedostatky se 

opakují. 

- nástupiště autobusů musí mít výšku hrany 200 mm, nutno umístit bezbariérový 

zastávkový obrubník a zároveň zvednout výškovou úroveň chodníku, možno použít 

stávající zámkovou dlažbu, pouze zvýšit tloušťku podkladní vrstvy (kamenná drť) 

- doplnit o vodicí linii (tam kde chybí) a signální pás o šířce 800 – 1000 mm označující 

místo odbočení z vodicí linie k označníku zastávky, resp. k místu nástupu do autobusu 

- doplnit o kontrastní pás, který musí být umístěn do šířky 500 mm od hrany nástupiště 

- označníky zastávek Z8 – Z10 odstranit z průchozího prostoru a umístit je dle 

navrhovaného řešení zakresleného ve výkrese č. 14 

- všechny označníky musí mít označení také v Braillově písmu 

 

Správné řešení úprav s podrobným popisem je uvedeno ve výkrese č. 14 a 15, řešení 

bezbariérových úprav lze aplikovat na všechny zastávky v obci. 

 

7.4 Parkování 

 

V centru obce doplnit o minimálně 1 parkovací místo vyhrazené pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené. Jediné vyhrazené místo, které se v centru obce nachází 

v blízkosti lékárny na ulici Dlouhá, je nutno rozšířit na požadovanou šířku minimálně 

3500 mm. 

A dále v centru obce vyhradit 4 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

 

Před budovami zdravotnického zařízení č. 9 a 10 a před budovou nákupního střediska      

č. 12 vyhradit minimálně 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené 

a minimálně 1 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

 

Veřejné parkoviště před budovou PČR č. 17 má kapacitu 50 míst, doplnit o minimálně     

2 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
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Technické požadavky na vyhrazená stání 

- všechna doplněná vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku budou opatřena vodorovným i 

svislým značením dle obrázku: 

 

 

Obr. 29 Vzor správného řešení vodorovného a svislého značení parkovacího  
stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené 

 

- bude zajištěn přímý bezbariérový přístup z komunikace pro chodce v přímé 

návaznosti na vstupy do objektů  

- podélná stání budou mít délku 7000 mm, šířku 3500 mm (včetně manipulační plochy 

1200 mm) 

-  kolmá stání budou mít délku 5000 mm, šířku 3500 mm včetně manipulační plochy 

1200 mm, přičemž dvě sousední stání mohou využít jednu manipulační plochu 

- podélný sklon stání bude maximálně 2% 

- příčný sklon stání bude maximálně 2,5% 

 

7.5 Akustický systém 

 

Na budovy Obecního úřadu (č. 5), zdravotnických zařízení (č. 9 a 10), pošty (č. 11), ZŠ (č. 

7, 8 a 15), MŠ (č. 2 a 14), kulturního domu (č. 1) umístit akustický orientační majáček. 
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8 ZÁVĚR 

 

Projíždím touto částí obce denně. Přestože se mi nepodařilo zjistit přesný počet zdravotně 

postižených osob v obci, zcela přesně vím, že zde žijí minimálně dvě nevidomé osoby, 

které na své cestě obcí potkávám. Když jsem jednoho z nich před mnoha lety 

zaregistrovala poprvé, chodil s bílou holí opatrně a nejistě v doprovodu jiné osoby. Dnes 

se pohybuje po „svých“ trasách s jistotou sám se svou bílou holí. Bariéra, nebariéra (a že 

jich tam je!). Zvykl si. Nic jiného mu nezbylo. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést rozbor současného stavu bariér v obci Těrlicko a 

navrhnout řešení vedoucí ke zpřístupnění veřejného prostranství v návaznosti na 

občanskou vybavenost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Důraz měl být 

kladen na vytvoření pěších tras navazujících na občanskou vybavenost a řešení mělo být 

v souladu se zásadami Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

 

Vybrala jsem si část obce, ve které je soustředěna převážná část občanské vybavenosti a 

největší souvislá zástavba. Do většiny staveb občanské vybavenosti se vstupuje po 

schodišti či vyrovnávacích stupních, což představuje pro osoby na invalidním vozíku nebo 

osoby doprovázející kočárek nepřekonatelnou bariéru. Také pro osoby nevidomé nebo 

slabozraké představují vstupy svým nevyhovujícím řešením nebezpečnou bariéru. Na 

odstranění těchto překážek bylo navrženo řešení.  

Komunikace pro chodce tvoří ucelené a vzájemně propojené trasy, na které přímo 

navazují jednotlivé vstupy do staveb občanské vybavenosti a zároveň propojují tyto stavby 

s hromadnou dopravou. Většina chodníků má nový povrch ze zámkové dlažby, většinou 

dostačující šířky i sklonu. Avšak všude (až na malé výjimky) chybí hmatové prvky, 

označení vjezdu či nevyhovuje výška vodicí linie nebo výška silničního obrubníku v místě 

vstupu do vozovky atd. Tyto nedostatky jsou zvlášť nebezpečné pro nevidomé a 

slabozraké, ale také tvoří nebezpečnou bariéru pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Zastávky hromadné dopravy, přechody pro chodce a místa pro přecházení je rovněž 

nezbytné doplnit o prvky bezbariérovosti. 
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Bylo popsáno, zhodnoceno a navrhnuto řešení na většinu nedostatků, které byly 

průzkumem objeveny. Práce byla zpracována v souladu se zásadami Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny. Úkol zadané práce byl splněn. 

Zdaleka nebylo možné v této práci popsat všechny vyskytující se nedostatky. Ale 

vzhledem k opakujícím se bariérám je reálné na základě navrhovaného řešení odstranit 

v obci všechny bariéry, a tím vytvořit bezpečný pohyb všem občanům obce i jejím 

návštěvníkům. Především těm, kteří to potřebují nejvíce. 

Tato práce pro mne nepředstavuje jenom splněný úkol, dovršení části mého studia, 

prokázání znalostí apod. Ale z lidského hlediska pevně věřím a doufám, že tato práce bude 

ku prospěchu občanů obce a stane se reálným návodem na odstranění zdejších bariér. 

 

Poděkování 

 

Na závěr děkuji své vedoucí práce Ing. Renatě Zdařilové, Ph.D. a také ostatním 

konzultantům za čas, trpělivost, cenné rady a připomínky, které pro mne při zpracovávání 

bakalářské práce byly velkým přínosem.  
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