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Technická univerzita Ostrava, katedra městského inženýrství, 2014, Bakalářská práce, 

vedoucí: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 59 stran. 

 Obsahem bakalářské práce je snaha o vytvoření a propojení ucelených 

bezbariérových tras s přihlédnutím k požadavkům osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Za tímto účelem byla provedena analýza dopravní infrastruktury a přístupu do 

budov občanské vybavenosti. Na závěr je navrženo možné řešení. Návrh zpracování je 

v souladu s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny a s další příslušnou 

legislativou, především s vyhláškou 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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facilities was made. In conclusion, possible solutions are recommended. The design of the 
recommendations must be in line with the National Developmental Programme Mobility 
for All and with the corresponding legislation, especially with Ordinance 398/2006 Sb. on 
municipal technical requirements ensuring the barrier-free use of facilities.  

KEYWORDS 

Barrier, barrier-free route, publi facilites, people of limited abilities of movement and 
orientation, National Devlopmental Programme Movement for all. 

 

  

 

 



OBSAH 

1 Úvod ............................................................................................................................ 11 

1.1 Cíl bakalářské práce .............................................................................................. 11 

1.2 Předmět bakalářské práce ..................................................................................... 11 

2 Současné požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb ............................... 13 

2.1 Současná legislativa .............................................................................................. 13 

2.2 Názvosloví ............................................................................................................ 15 

3 Národní rozvojový program mobility pro všechny ..................................................... 19 

3.1 Cíl Programu mobility .......................................................................................... 19 

3.2 Záměr Národního rozvojového programu mobility pro všechny a financování ... 19 

4 Stručný popis a historie města Český Těšín ................................................................ 20 

4.1 Historie .................................................................................................................. 20 

4.2 Geografické a demografické údaje ....................................................................... 20 

4.3 Dopravní infrastruktura ......................................................................................... 21 

4.3.1 Silniční doprava ............................................................................................. 21 

4.3.2 Železniční doprava ........................................................................................ 22 

4.3.3 Autobusová doprava ...................................................................................... 22 

5 Analýza stavu bariér .................................................................................................... 23 

5.1 Trasa A .................................................................................................................. 23 

5.1.1 Komunikace pro chodce ................................................................................ 23 

5.1.2 Přechody pro chodce ..................................................................................... 26 

5.1.3 Místa pro přecházení ..................................................................................... 28 

5.1.4 Zastávky MHD .............................................................................................. 30 

5.1.5 Vstupy do objektů občanské vybavenosti ..................................................... 31 

5.1.6 Parkovací stání ............................................................................................... 34 

5.2 Trasa B .................................................................................................................. 35 

5.2.1 Komunikace pro chodce ................................................................................ 35 

5.2.2 Přechody pro chodce ..................................................................................... 37 

5.2.3 Místa pro přecházení ..................................................................................... 39 

5.2.4 Zastávky MHD .............................................................................................. 42 

 

 



5.2.5 Vstupy do objektů občanské vybavenosti ..................................................... 43 

5.2.6 Parkovací stání ............................................................................................... 46 

5.3 Trasa C .................................................................................................................. 46 

5.4 Vyhodnocení stavu bariér ..................................................................................... 47 

6 Navrhované řešení ....................................................................................................... 49 

6.1 Komunikace pro chodce ....................................................................................... 49 

6.2 Přechody pro chodce ............................................................................................. 50 

6.3 Místa pro přecházení ............................................................................................. 51 

6.4 Zastávky MHD ..................................................................................................... 52 

6.5 Vstupy do objektů občanského vybavení ............................................................. 52 

6.6 Parkovací stání ...................................................................................................... 53 

7 Závěr ............................................................................................................................ 54 

8 Seznam literatury a informačních zdrojů..................................................................... 55 

9 Seznam tabulek, grafů, obrázků .................................................................................. 57 

10 Seznam příloh .............................................................................................................. 58 

11 Seznam výkresové části ............................................................................................... 59 

 
  

 

 



SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 

Č. T.  Český Těšín 

Č. Těšín Český Těšín 

ČR Česká republika 

KASS Kulturní a společenské středisko 

MěÚ Městský úřad 

MHD Městská hromadná doprava 

MPP Místo pro přecházení 

MŠ Mateřská škola 

NRPM Národní program mobility pro všechny 

OV Občanská vybavenost 

Program mobility Národní program mobility pro všechny 

SŠ Střední škola 

ZŠ Základní škola 

ŽS Železniční stanice

 

 



1 Úvod 

 Osoba zdravotně postižená má právo na to, aby se cítila stejně svobodná jako 

ostatní lidé a měla například upraven nejen dopravní prostředek, ale rovněž přístupovou 

cestu k tomuto dopravnímu prostředku. Takových příčin bariér a komplikací z hlediska 

jejich pohybu je hodně, jako například špatná dostupnost na nádraží a nástupiště MHD, 

nevhodné vstupy do budov občanského vybavení a úřadů. Překážkou můžou být rovněž 

neupravené povrchy chodníků a komunikací, kdy drolící se asfalt nebo chybějící dlaždice 

mohou být vážným problémem pro tyto osoby. Pro zdravotně znevýhodněné osoby je 

velmi důležité budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Záměrem 

bezbariérové trasy se rozumí návrh komplexního řešení svobodného pohybu. Jedná se 

o dílčí akce na odstranění bariér v dopravní infrastruktuře a zpřístupnění budov OV 

ležících na bezbariérové trase. Jedná se o to, aby se jednotlivé bezbariérové úpravy 

vzájemně doplňovaly a vytvářely funkční celek ve městě. V rámci Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny je možná finanční dotace k realizaci takových opatření, 

která povedou ke zvýšení bezpečnosti a zpřístupnění částí města, které jsou za současného 

stavu jen těžko přístupné či zcela nedostupné pro obyvatele s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Tyto projekty by měly převážně zajišťovat města a obce pro své občany. 

1.1 Cíl bakalářské práce 

 Cílem této bakalářské práce je snaha o vhodné propojení budov občanské 

vybavenosti ucelenou bezbariérovou trasou, s přihlédnutím ke stávající legislativě 

a zásadám Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

1.2 Předmět bakalářské práce 

 Předmětem bakalářské práce je problematika bezbariérového užívání v Českém 

Těšíně. Za tímto účelem byl proveden rozbor současného stavu, s pořízením 

fotodokumentace a návrhem řešení s cílem zvýšení dostupnosti a příležitostí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, se zpřístupněním veřejného prostranství 
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v návaznosti na občanskou vybavenost a s důrazem na vytvoření bezbariérových pěších 

tras. Vychází se ze zásad Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který 

stanovuje postup vypracování. 
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2 Současné požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 

2.1 Současná legislativa 

 „V listopadu roku 2009 vstoupila v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. 

V této nové vyhlášce byl aplikován nový pohled na problematiku bezbariérového užívání 

staveb, a to zejména ve formulování požadavků technického řešení pro základní tři druhy 

zdravotního omezení – pohybového, zrakového a sluchového.“ [8] V následujícím textu 

jsou uvedeny pouze informace, které jsem potřeboval k posouzení území. 

Paragrafové znění vyhlášky řeší: [8, 9] 

• Úvodní stanovení (§ 1 - 3) 

• Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství (§ 6 - 9) 

• Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, 

na upravitelný byt a byt zvláštního určení (§ 10 – 11) 

• Požadavky na stavby pro výkon práce (§ 12 – 13) 

• Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení (§14 – 18) 

Přílohy vyhlášky: (9) 

• Příloha č. 1. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 

Základní prvky bezbariérového užívání staveb 

Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm; při použití roštu v pochozí 

ploše, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm; ovládací prvky, včetně 

slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 – 1200 mm a musí být umístěny ve 

vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. 

Schodiště a vyrovnávací stupně 

Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou 

může být nejméně 3 a nejvíce 16; sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28°  
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a výška stupně větší než 160 mm; schodiště musí být opatřeno po obou stranách madly ve 

výšce 900 mm, musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň a musí být 

minimálně 60 mm od svislé konstrukce; stupnice nástupního a výstupního stupně musí být 

kontrastně označena; podstupnice nesmí být barevně označena; schodiště vybíhající do 

prostoru musí mít pevnou zábranu výšky 300 mm, nebo zarážku pro bílou hůl ve výši 

100 – 250 mm. 

Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 

Volná plocha před nástupním místem výtahu a zdvihací plošiny musí být nejméně 

1500 × 1500 mm; ovladače musí vyčnívat od okolní plochy minimálně o 1 mm. 

• Příloha č. 2. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních 

komunikací a veřejného prostranství 

Komunikace pro chodce a vyhrazená stání 

Celková šířka komunikace pro chodce musí být nejméně 1500 mm; výškové rozdíly na 

komunikaci pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm; podélný sklon komunikace nesmí 

přesáhnout 8,33% a příčný 2,0%; při sklonu větším jak 5,0% a délce komunikace 200 m, 

musí být zřízena odpočívadla o délce min. 1500 mm; vyhrazená stání pro osoby 

s kočárkem a pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí mít šířku 3500 mm + 1500 

mm pro manipulační prostor, a s maximálním podélným sklonem 2,0% a příčným sklonem 

2,5%; překážky na chodníku musí být vhodně umístěny, aby zachovali průchod kolem 

přirozené vodící linie 1500 mm; ve výšce 250 – 2200 mm nad terénem mohou vystupovat 

pouze pevné části stavby, které vystupují nanejvýš 100 mm; vhodně umístěný varovný pás. 

Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení 

tramvajového pásu 

Přechody bez světelné signalizace mohou být nanejvýš přes dva protisměrné pruhy; u nově 

zřízených přechodů a míst pro přecházení je délka max. 6500 mm a u stávajících může být 

7000 mm; se světelnou signalizací je délka 9500 – 12000 mm, obrubník výšky 

max. 20 mm; při použití světelné signalizace, musí být použita i akustická signalizace; 

výjezdy z hasičské stanice musí být opatřeny varovným pásem. 

Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici 

Výška nástupiště min. 200 mm; nástupiště musí být vybaveno signálním a varovným 

pásem. 
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• Příloha č. 3 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

občanského vybavení 

Vstupy do budov 

Jsou-li použity dveře otáčivé, musí být doplněny o dveře otevírané; před vstupem musí být 

plocha 1500 – 1500 mm se sklonem v jednom směru nejvýše 2,0%; vstup minimální šířky 

1250 mm s hlavním křídlem dvoukřídlých dveří šířky min. 900 mm; ve výšce 800 – 900 

mm opatřena vodorovnými madly; do výšky 400 mm musí být dveře chráněny proti 

mechanickému poškození; klika nejvýše 1100 mm; vstup vhodně rozeznat od okolí; 

U důležitých vstupů je nutné použít signalizaci akustickou a optickou.  

• Příloha č. 4 Symboly 

    

 
Obr. 1. Označení zařízení nebo prostoru pro osoby (zleva) na vozíku, se zrakovým postižením, se 

sluchovým postižením, doprovázející dítě, prostor s přebalovacím pultem. 

Zdroj: [16]. 

2.2 Názvosloví 

Bariéra 

Je pojmenování pro nějakou obtížnou překážku, hráz. [9] 

Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého 

věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. [9] 
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 Vodící linie 
Součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při 

pohybu v interiéru i exteriéru. [9] 

Přirozená vodící linie 

Přirozenou vodící linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména 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, sloužící k orientaci 

nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru nebo exteriéru. [9] 

Umělá vodící linie 

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

pohybu v interiéru nebo exteriéru, zejména při pohybu po nástupišti metra bez přirozené 

vodicí linie. Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky. [9] 

Signální pás 

Zvláštní forma umělé vodicí linie označující místo odbočení z vodicí linie k orientačně 

důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, popřípadě 

k železničnímu přejezdu nebo přechodu a současně určuje směr přecházení, přístup k místu 

nástupu do vozidel veřejné dopravy nebo přístup ke schodům do podchodu nebo na lávku 

a určuje okraj obytné a pěší zóny; neurčuje přístup k jednotlivým institucím. [9] 

Vodicí pás přechodu 

Je zvláštní forma umělé vodicí linie, která slouží k orientaci osob se zrakovým postižením 

při přecházení. [9] 

Varovný pás 

Zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým 

postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi 

chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na železniční 

přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojížděným mysem, místo 

se zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části nástupiště kolejové dopravy, okraj 

zpevněné plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku nebo změnu 

dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny. [9] 

Akustický prvek 

Akustická signalizace pro chodce se znamením „Stůj“ či se znamením „Volno“ nebo 

orientační majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s hlasovou frází. [9] 
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Chodník 

Část přidruženého dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník je oddělen od 

hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně. [10] 

Pěší zóna 

Jedna nebo více zklidněných komunikací obvykle v obchodním nebo historickém centru 

obce (města), nebo její části, v centrech občanského vybavení s vyloučenou motorovou 

dopravou mimo obslužné motorové dopravy a veřejné hromadné dopravy za stanovených 

podmínek provozu podle zvláštního předpisu. [10] 

Snížený obrubník 

Obrubník s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního prostoru menší než 80 mm 

a zpravidla s vodorovnou horní plochou, případně se šikmou plochou ve sklonu menším 

než 1:2,5. [10] 

  Sklopený obrubník 

Obrubník s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního prostoru menší než 80 mm 

a zpravidla s vodorovnou horní plochou a se šikmou plochou ve sklonu ≥ 1:2,5. [10] 

Zastávka 

Předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení dopravního prostředku linkové 

dopravy, nástupiště a vybavení. Pokud slouží pro odstavení vozidel a odpočinek řidiče, 

jde o manipulační zastávku. Pokud slouží pro přechodnou dobu, jedná se o dočasnou nebo 

přechodnou zastávku. [11] 

 Nástupní hrana 

Je část okraje nástupiště přilehlého k místu zastavení vozidla. [11] 

Ochranný ostrůvek 

Ostrůvek s dopravním zařízením, který chrání přechod pro chodce navazující v zadní části 

na nástupní ostrůvek. [11] 

Schodiště         

Stavební konstrukce určená k překonávání rozdílů výškových úrovní chůzí, skládající se ze 

schodišťových ramen a podest. [12] 

 Šikmá rampa 

Stavební konstrukce tvořená skloněnou rovinnou popř. zakřivenou plochou, určena 

k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí nebo pojezdem, skládající se z ramen 

rampy a podest. [12] 
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Schodišťové rameno 

Souvislá a vzájemně na sebe bezprostředně navazující řada nejméně tří stupňů spojující 

různé výškové úrovně. [12] 

 Podchodná výška 

Svislá vzdálenost mezi výstupní čarou schodišťového ramene nebo ramene šikmé rampy 

a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou, do níž nezasahuje žádná překážka. [12] 

 Průchodná výška 

Vzdálenost mezi výstupní čarou a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou měřená 

kolmo k výstupní čáře, do níž nezasahuje žádná překážka. [12] 

  Průchodná šířka 

Volná šířka schodišťového ramene nebo ramene šikmé rampy, do níž nezasahuje žádná 

překážka. [12] 

Stupeň 

Prvek schodišťového ramene, jehož šířkový a výškový rozměr je v souladu 

s předpokládaným provozem, s komfortem i s bezpečností chůze osob na schodišti. [12] 

Stupnice 

Nášlapná, horní vodorovná plocha stupně. [12] 

Podstupnice 

Přední svislá nebo šikmá plocha stupně. [12] 

Výška stupně 

Svislá vzdálenost stupnic dvou následujících stupňů. [12] 

Šířka stupně 

Vodorovná vzdálenost předních hran stupnic dvou následujících stupňů měřená na 

výstupní čáře. [12] 

 Nástupní stupeň 

První, nejnižší stupeň schodišťového ramene, jehož stupnice je ve vyšší úrovni než úroveň 

přilehlé podesty. [12] 

 Výstupní stupeň 

Poslední, nejvyšší stupeň schodišťového ramene, jehož stupnice je součástí navazující 

podesty a jeho výšková úroveň je shodná s výškovou úrovní této podesty. [12] 
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3 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

3.1 Cíl Programu mobility 

 Cílem Programu mobility je svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. 

Je zaměřen zejména na zpřístupnění dopravy, a to jak budování bezbariérové trasy, 

tak odstranění bariér v MHD a na odstraňování bariér při vstupu do budov OV. [1] 

Cíle je dosahováno pomocí:   

- zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací ve městě, 

- bezbariérová dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních 

a sociálních služeb a pracovních a vzdělávacích příležitostí v rámci města, 

- zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě, vybudování vhodných 

autobusových zastávek, 

- zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě a při vstupech 

do objektů OV. [1] 

3.2 Záměr Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

a financování 

 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje každý rok termín pro 

podání záměru bezbariérových tras. Veškeré předkládané projekty musí odpovídat platným 

stavebním předpisům vztahujícím se na bezbariérové užívání staveb.  Postup při vytváření 

zpracování záměru bezbariérové trasy je uveden na stránkách vlády České republiky. [1] 

 Financování Programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který stanoví, jaké rezorty 

a instituce se podílejí na financování projektů a jakou minimální výši prostředků mají tyto 

instituce v rámci svých rozpočtů každoročně vyčlenit na financování programu. [1] 
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4 Stručný popis a historie města Český Těšín 

4.1 Historie 

 Podle legendy se v roce 810 n. l. setkali tři knížecí bratři Leško, Bolko a Češko 

u studánky a ze samé radosti na tomto místě založili město, kterému dali jméno Těšín. [2] 

 První písemná zmínka o Těšíně je uvedena v listině papeže Hadriána IV. z 23. 

dubna roku 1155. Městská práva jsou bezpečně doložena od roku 1290. V té době byl 

Těšín již sídelním městem knížete Měška I. Piastovce. Stal se prvním knížetem sídlícím na 

těšínském hradě a prvním zakladatelem rodu Piastovců. Vzniklo samostatné těšínské 

knížectví. Piastovci vládli v Těšíně až do roku 1653. Po smrti poslední těšínské kněžny 

Alžběty Lukrécie připadlo těšínské knížectví Habsburkům, kteří zde vládli až do roku 

1918. [2] 

 Dějiny Českého Těšína se začaly psát 10. srpna 1920. Velvyslanecká konference 

mocností Dohody rozhodla o rozdělení území Těšínského Slezska mezi dva nově vzniklé 

státy, Československo a Polsko. Řeka Olše se stala hraniční řekou, která rozdělovala město 

na historickou, větší a lidnatější polskou část a na mladší, menší českou část. [2, 3] 

 V roce 1938 byla po Mnichovské konferenci česká část Těšínského Slezska 

připojena k Polsku. Po vypuknutí II. Světové války bylo však 1. září 1939 území začleněno 

do Německé říše. Po tuto dobu byly obě části města spojeny v jeden celek. 3. května 1945 

bylo město osvobozeno sovětskou armádou a opět byly státní hranice obnoveny. [2, 3] 

 Po pádu režimu v 90. letech a po otevření hranic se města snaží opět k sobě 

přiblížit. Velice se jim to daří v kulturní sféře, když v roce 1990 vznikl mezinárodní 

festival „Na hranici“ (v roce 2004 přejmenovaný na festival „Bez hranic“), opakující se 

každý rok v květnu. [2] 

4.2 Geografické a demografické údaje 

 Český Těšín je město ležící na východní části České republiky 

v Moravskoslezském kraji. Po Jablunkově a Třinci je třetím nejvýchodnějším městem. Dělí 

se z hlediska katastrálního území na sedm částí: Český Těšín, Dolní Žukov, Horní Žukov, 
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Mistřovice, Mosty u Českého Těšína, Stanislavice a Koňakov. Je příhraniční město 

sousedící s Polskem. Leží v Těšínské pahorkatině, jež patří k Pobeskydské pahorkatině. 

Jeho nadmořská výška je v rozmezí 258 - 427 m. n. m. Rozloha obce je 33,81 km2. 

Přírodní dominantou je řeka Olše. Na levém břehu leží Český Těšín a na pravém břehu 

Cieszyn. Na území Č. Těšína leží také vodní nádrž Hrabina o rozloze 9 ha. [4] 

 Město Český Těšín svoji zvláštností, zejména lokalizací a spojením s Polskem, 

vyzývá k nadstandardnímu řešení systému mobility obyvatel města i jejich návštěvníků. 

V obci je evidováno ke dni 1. 1. 2014 celkem 25506 obyvatel. 

Tab.1 Počet obyvatel obce  

obyvatelé počet 

muži 12056 

ženy 12645 

děti do 3 let 690 

osoby nad 60 let 5586 

[zdroj: MěÚ Český Těšín] 

4.3 Dopravní infrastruktura 

 Vzhledem k výhodnému geografickému umístění vznikají na území města 

významné silniční a železniční uzly, které dále navazují na dopravní sítě Polska, Slovenska 

a celé České republiky. 

4.3.1 Silniční doprava 

 Spojení na Ostravu je zajištěno silnicí I. třídy I/11, která se v Ostravě napojuje na 

dálnici D1 a v Českém Těšíně na silnici I/48. Silnice I/48 je vedena jako obchvat kolem 

města a spojuje rychlostní silnici R/48 (Bělotín (D1) - Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český 

Těšín) s polskou rychlostní silnici S1 (Ústroń - Katowice - Bielsko-Biała). Silnice I/48 

pokračuje směrem na Třinec a dále pak na Slovensko (směr Čadca – Žilina). Ve směru na 

Karvinou je vedena silnice I/67. Města Č. Těšín a Cieszyn jsou spojeny dvěma silničními 
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mosty umístěné v centru a lávkou pro pěší, která je na okraje měst u parku 

A. Sikory.  [5, 6] 

4.3.2 Železniční doprava 

 Železniční stanice Český Těšín je uzlovou stanicí, která leží na trati Bohumín - 

Žilina (320). Z ní odbočuje trať do Cieszyna (835), Frýdku Místku (322) a Ostravy přes 

Havířov (321). Ve stanici zastavují dálkové spoje ve směru na Prahu a Slovensko. Český 

Těšín je doslova dopravním uzlem a spojuje všechna významná města v okolí. [7] 

4.3.3 Autobusová doprava 

 Město má zřízenou MHD čítající 6 linek, kterou provozuje společnost ARRIVA 

MORAVA a.s. Ve městě je centrální autobusové nádraží, které se nachází na okraji centra 

města ve vzdálenost cca 150 m od vlakového nádraží a celkem 40 autobusových zastávek. 

[4] 
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5 Analýza stavu bariér 

 Byl proveden podrobný průzkum řešeného území a byla pořízena fotodokumentace 

všech řešených míst na daných trasách. Řešené území je rozděleno na tři, vzájemně 

propojené úseky „TRASU A, TRASU B a TRASU C“ – výkres č. 02. V daných trasách 

byl průzkum zaměřen na vstupy do objektů OV, místa pro přecházení, přechody pro 

chodce, zastávky MHD a na chodnících propojující OV – výkresy č. 03, 04, 05, 06, 07, 08.  

5.1 Trasa A 

 Trasa A je situována v centru města. Je dlouhá přibližně 4,4 km. Spojuje železniční 

stanici, s městským úřadem, úřady, školy, kino, muzeum, městskou a státní policií policii. 

Trasa může navazovat na přechody vedoucí do Polska, ale v bakalářské práci, není tato 

trasa posuzována. Trasa „A“ je spojená s trasou „B“ pomocí železničních podchodů 

a podjezdů. 

5.1.1 Komunikace pro chodce 

 Komunikace pro chodce jsou zakresleny na výkrese č. 03 (Přechody pro chodce a 

MPP – trasa A). 

Náměstí ČSA 

Náměstí je řešeno jako pěší zóna o rozloze 1 ha. Povrch náměstí je dokola řešen hladkou 

dlažbou a na vnitřní části jsou dlažební kostky; na začátku pěší zóny není zřízen varovný 

ani signální pás; výškové rozdíly nepřesahují 20 mm;  

 

ul. Nádražní (472 m) 

Chodníky jsou vedeny po obou stranách ulice. Na straně u železniční dráhy je v úseku 

vstupu do železniční stanice zúžen na 900 mm a přechází přes něj přístupová komunikace 

k parkovišti. Na straně druhé je přerušen třemi komunikacemi. Povrch je tvořen zámkovou 

dlažbou; šířka je 2,0 – 4,2 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; 
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výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; v úseku parkoviště pro zaměstnance ŽS 

chybí varovný pás. 

 

ul. Střelniční (360 m) 

Spojuje ul. Nádražní s kulturním centrem Střelnice a dále pokračuje k hraničnímu 

přechodu. Přerušena třemi komunikacemi. Povrch je tvořen kombinaci zámkové dlažby 

a dlažby hladké 300 × 300 mm; šířka je 3,5 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne 

normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; u výjezdu 

z kulturního centra chybí varovný pás. 

 

ul. Tovární (370 m) 

Spojuje ul. Nádražní s budovou městské policie. Přerušena dvěma komunikacemi. 

Všechny výjezdy z rodinných domů jsou opatřeny varovným pásem. Povrch je tvořen 

zámkovou dlažbou; šířka je 2,2 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; 

výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm. 

 

ul. Bezručova (200 m) 

Spojuje ul. Nádražní s polským gymnáziem. Přerušena jednou komunikací. Povrch je 

tvořen zámkovou dlažbou; šířka je 2,2 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové 

hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; v místě výjezdu ze dvora chybí 

varovný pás. 

 

ul. Havlíčková (93 m) 

Spojuje ul. Bezručovou s ul. Střelniční. Povrch je tvořen zámkovou dlažbou, v určitých 

úsecích značně poškozenou; šířka je 2,4 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové 

hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; v místě výjezdu ze dvora 

a z parkoviště rodinného domu chybí varovný pás. 

 

ul. Čapková (175 m) 

Spojuje ul. Nádražní s náměstím ČSA. Povrch je tvořen zámkovou dlažbou; šířka je 2,0 m; 

podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku 

nepřesahují 20 mm. 
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ul. Moskevská (260 m) 

Spojuje náměstím ČSA s budovou policie ČR. Přerušena jednou komunikací.  Povrch je 

tvořen zámkovou dlažbou; šířka je 1,6 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové 

hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; výjezd z mateřské školky není 

opatřen varovným pásem. 

 

ul. Štefaniková (130 m) 

Spojuje ul. Nádražní s náměstím ČSA a je z ní přístup do kina. Povrch je tvořen zámkovou 

dlažbou; šířka je 1,5 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové 

rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; výjezd ze dvora není opatřen varovným pásem. 

 

ul. Hlavní třída (300 m) 

Spojuje ul. Nádražní s ul. Pražskou. Na chodníku je vstup do muzea Těšínska. Řešené 

chodníky jsou umístěné po obou stranách. Povrch je tvořen zámkovou dlažbou; šířka 

je 2,4 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly 

na chodníku nepřesahují 20 mm; na pravé straně je v prostoru zastávky MHD chodník 

zúžen na 1200 mm; v úseku napojení na náměstí ČSA je přerušena přirozená vodící linie 

na 13 m a v prostoru muzea je přerušena na 18 m. 

 

ul. Pražská (215 m) 

Spojuje ul. Hlavní třída s ul. Moskevská. Na chodníku je vstup do galerie muzea Těšínska. 

Přerušena jednou komunikací. Povrch je tvořen zámkovou dlažbou; šířka je 1,5 m; 

podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku 

nepřesahují 20 mm; v místě vstupu do muzea je chodník zúžen na 900 mm; u výjezdu ze 

dvora a parkoviště MěÚ chybí varovný pás; u parku vedle MěÚ je přirozená vodící linie 

přerušená na 14 m. 

 

 ul. Sokola - Tůmy (350 m) 

Spojuje ul. Hlavní třída s ul. Karvinská. Přerušena jednou komunikací. Povrch je tvořen 

zámkovou dlažbou; šířka je 2,0 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; 

výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm. 

25 

 



5.1.2 Přechody pro chodce 

 Přechody pro chodce jsou zakresleny ve výkrese č. 03 (přechody pro chodce 

a MPP – trasa A) a na výkrese fotodokumentace č. 09 a č. 10 (popis závad na trase A –

 přechody pro chodce, MPP). 

ul. Nádražní (PA1) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 6 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty. 

 

ul. Střelniční (PA2) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 7 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; na jedné straně chybí signální a varovný 

pás. 

 

ul. Nádražní (PA3) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 14 m; chybí vodící pás přechodu; výškový rozdíl na jedné straně přesahuje 20 mm; 

chybí varovný a signální pás; na straně u vstupu do železniční stanice nepřesahuje výškový 

rozdíl 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; 

chybí signální pás přechodu; v místě napojení na přechod je chodník zúžen na 900 mm. 

 

ul. Bezručova (PA4) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes jednopruhovou komunikaci; délky 8 m; 

výškový rozdíl přesahuje 20 mm; chybí vodící linie, varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Havlíčková (PA5) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 6 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; je zřízen varovný a signální pás; je použit vodící pás 

přechodu (2 × 3 pásky), ale je mírně degradován. 
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ul. Havlíčková (PA6) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 6 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; je zřízen varovný a signální pás; je použit vodící pás 

přechodu (2 × 3 pásky), ale je mírně degradován. 

 

ul. Střelniční (PA7) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 7 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm, ale v místě napojení chodníku 

a komunikace, je značné porušení asfaltu a vytvoření díry hlubší než 20 mm; podélný 

a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; chybí varovný a signální 

pás přechodu. 

 

ul. Čapková (PA8) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes jednopruhovou komunikaci; délky 8 m; 

výškový rozdíl přesahuje 20 mm; chybí vodící, varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Štefaniková (PA9) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 8 m; výškový rozdíl přesahuje 20 mm; chybí vodící, varovný a signální pás 

přechodu; na komunikaci jsou značné výmoly. 

 

ul. Nádražní (PA10) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; 

délky 7 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Nádražní (PA11) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou jednosměrnou komunikaci; 

délky 7 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; je zřízen varovný a signální pás; je použit vodící pás 

přechodu (2 × 3 pásky). 
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ul. Hlavní třída (PA11) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dvoupruhovou jednosměrnou komunikaci; 

délky 7 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; je zřízen signální a varovný pás, je použit vodící pás 

přechodu (2 × 3 pásky). 

 

ul. Sokola - Tůmy (PA12) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes jednopruhovou komunikaci; délky 6 m; 

výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje 

normové hodnoty; na jedné straně je zřízen signální a varovný pás, na druhé straně chybí; 

je použit vodící pás přechodu (2 × 3 pásky). 

5.1.3 Místa pro přecházení 

 Místa pro přecházení jsou zakresleny ve výkrese č. 03 (přechody pro chodce 

a MPP – trasa A) a na výkrese fotodokumentace č. 10 a č. 11 (popis závad na trase A –

 místa pro přecházení). 

ul. Dr. Slámy (MA1) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; chybí 

signální pás přechodu. 

 

ul. Hraniční (MA2) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 6 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; chybí 

signální pás přechodu. 

 

ul. Tovární (MA3) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 7 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; chybí 

signální pás přechodu. 
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ul. Dukelská (MA4) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 9 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Kaštanová (MA5) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; chybí 

varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Smetanová (MA6) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 12 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Štefaniková (MA7) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové hodnoty; chybí 

varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Sokola - Tůmy (MA8) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 4 m; MPP je řešeno, jako kombinace se 

zpomalovacím prahem; chybí signální pás přechodu. 

 

 
Obr. 2. Kombinace zpomalovacího prahu a místa pro přecházení (MA8) 
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ul. Masarykovy sady (MA9) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 6 m; výškový rozdíl 

nepřesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. MPP je umístěné naproti 

výjezdu z hasičské zbrojnice. 

 

ul. Na Olšinách (MA10) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci, používanou pouze k příjezdu ke 

garážím; délka 14 m; chybí varovný a signální pás přechodu. 

5.1.4 Zastávky MHD 

 Autobusové zastávky MHD jsou zakresleny ve výkrese č. 04 (objekty OV 

a zastávky MHD – trasa A)  a na výkrese fotodokumentace č. 12. (popis závad na trase A –

zastávky MHD) 

ul. Nádražní (ZA1) 

výška nástupiště je 100 mm; chybí signální pás; hrana zastávkového obrubníku není 

kontrastně oddělená; přístup na zastávku je veden přes rampu, jejíž sklon nepřesahuje 

normové hodnoty; výjezd z rampy je veden na silnici; chybí varovný a signální pás. 

 

ul. Nádražní (ZA2) 

výška nástupiště je 100 mm; chybí signální pás; hrana zastávkového obrubníku není 

kontrastně oddělená. 

 

ul. Hlavní (ZA3) 

výška nástupiště je 100 mm; chybí signální pás; hrana zastávkového obrubníku není 

kontrastně oddělená. 

 

ul. Nádražní (ZA4) 

výška nástupiště je 200 mm; je použitý zastávkový obrubník; hrana je kontrastně oddělená 

po celé délce zastávky; je použitý signální pás. 
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5.1.5 Vstupy do objektů občanské vybavenosti 

 Vstupy do objektů občanské vybavenosti jsou zakresleny ve výkrese č. 04 (objekty 

OV a zastávky MHD – trasa A) a na výkrese fotodokumentace č. 13 a č. 14 (popis závad 

na trase A – vstupy do budov). 

MěÚ Český Těšín (č. 01) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání dovnitř; šířky 

800 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; mají prosklení ve 

výšce 700 – 2000 mm; kontrastně oddělené od okolí; jsou poměrně těžké. 

 

Muzeum Těšínska (č. 02) 

Jsou zde dva vstupy vedle sebe. První dveře jsou jednokřídlé; levotočivé; otevírané ven; 

šířka 700 mm; přístup po šikmé rampě se sklonem 6,25%; Druhé dveře jsou dvoukřídlé; 

hlavní křídlo pravotočivé; otevírané ven; před vstupem vyrovnávací schod v. 160 mm; 

chybí vodorovná madla; prostor před vstupem není dostatečný; kontrastně oddělené od 

okolí. 

 

MŠ Moskevská (č. 03) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání dovnitř; 

šířky 800 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; mají prosklení 

ve výšce 700 – 2000 mm; kontrastně oddělené od okolí; ve vstupu je vyrovnávací schod 

v. 100 mm. 

 

Policie ČR (č. 04) 

Přístup do budovy je tvořen dvěma vchody. Hlavní vchod je řešen dveřmi dvoukřídlými; 

šířky 1300 mm; hlavní křídlo šířky 900 mm; přístup přes vyrovnávací schod v. 150 mm; 

celoskleněné; nejsou chráněny do výšky 400 mm před mechanickým poškozením; 

chybí kontrastní pásek. Přístup k bočnímu vchodu je řešen pomocí zdvihací plošiny; 

prostor před plošinou je dostatečný; ovládací prvky plošiny ve výšce 900 mm; dveře jsou 

dvoukřídlé; šířky 1300 mm; hlavní křídlo šířky 900 mm; celoskleněné; nejsou chráněny 

do výšky 400 mm před mechanickým poškozením; chybí kontrastní pásek; prostor před 

dveřmi je nedostatečný. 
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Kino Centrum (č. 05) 

Přístup do budovy je tvořen dvěma vchody. Hlavní vchod je řešen dveřmi dvoukřídlými; 

šířky 1300 mm; hlavní křídlo šířky 900 mm; přístup přes vyrovnávací schody v. 150 mm 

a 5 mm; nejsou chráněny do výšky 400 mm před mechanickým poškozením; 

chybí kontrastní pásek. K zadnímu vchodu se dostaneme po příjezdové cestě, která 

je asfaltová s výmoly a prasklinami; prostor před vstupem je dostatečný; dveře jsou 

dvoukřídlé; šířky 1800 mm; hlavní křídlo šířky 900 mm. Dveře se odemykají na požádání. 

 

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím (č. 06) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1300 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání dovnitř; šířky 

900 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; celoprosklené; 

nejsou chráněny ve výšce do 400 mm před mechanickým poškozením; kontrastně oddělené 

od okolí. 

 

ZŠ s polským jazykem vyučovacím (č. 07) 

Dveře jsou jednokřídlé, šířky 900 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí 

vodorovné madlo; kontrastně oddělené od okolí. 

 

Vlakové nádraží (č. 08) 

Dveře jsou posuvné, automaticky ovládané, dvoukřídlé, šířky 1500 mm; prostor před 

vstupem je nedostatečný; celoprosklené; nejsou chráněny ve výšce do 400 mm před 

mechanickým poškozením; vhodně kontrastně oddělené pomocí modrého pásku. Před 

vstupem jsou 3 schody o výšce 160 mm; barevně odlišen nástupní a výstupní stupeň; 

z boku je ke dveřím přístup pomocí rampy šířky 1300 mm. Zábradlí je ve vhodné výšce 

a opatřen zarážkou pro slepeckou hůl ve výšce 250 mm; zábradlí nepřesahuje výstupní 

a nástupní stupeň požadovaných 150 mm. 

 

Pošta 1 (č. 09) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1300 mm; hlavní křídlo levotočivé; otevírání dovnitř; 

šířky 900 mm; prostor před vstupem je dostatečný; celoprosklené; chráněné ve výšce do 

400 mm před mechanickým poškozením; kontrastně oddělené od okolí; poštovní schránka 

je umístěná ve výšce 1100 mm; přístup je pomocí rampy šířky 1600 mm. 
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Kulturní a společenské středisko Střelnice (č. 10) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo pravotočivé; šířky 900 mm; otevírání 

ven; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené od 

okolí. Před vchodem jsou 4 schodišťové stupně výšky 160 mm; výstupní a nástupní stupeň 

není kontrastně oddělen; na levé straně je umístěné madlo ve výšce 1000 mm 

a s požadovaným přesahem 150 mm; na pravé straně je přístup ke dveřím zajištěn šikmou 

zdvihací plošinou; prostor před plošinou je dostatečný. 

 

 
Obr. 3. Šikmá plošina před vstupem do KASS (č. 10) 

 

Informační centrum Českého Těšína (č. 11) 

Dveře jsou posuvné, samo otevírací, dvoukřídlé, šířky 1100 mm; prostor před vstupem je 

nedostatečný; celoprosklené; nejsou chráněny ve výšce do 400 mm před mechanickým 

poškozením; nemají kontrastní proužky ve výšce 800 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm. Před 

vstupem je jeden schod o výšce 160 mm; chybí barevné označení stupně. 

 

Hudební škola (č. 12) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1400 mm; hlavní křídlo pravotočivé; šířky 700 mm; otevírání 

ven; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené od 

okolí; klika dveří je umístěna 1200 mm nad terénem; dveře jsou poměrně těžké. 

 

Městská policie Český Těšín (č. 13) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo levotočivé, šířky 800 mm; otevírání 

ven; celoprosklené; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; nejsou 

dostatečně kontrastně odděleny od okolí; nemají kontrastní proužky ve výšce 800 – 

1000 mm a 1400 – 1600 mm; klika dveří není vhodně ergonomicky tvarovaná; zvonek je 

umístěn 1500 mm nad terénem. 
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Obchodní akademie (č. 35) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1800 mm; hlavní křídlo levotočivé, šířky 900 mm; otevírání 

dovnitř; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené 

od okolí; klika dveří je umístěna 1200 mm nad terénem; dveře jsou poměrně těžké. 

 

Základní škola Masarykovy sady (č. 36) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo levotočivé, šířky 800 mm; otevírání 

dovnitř; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené 

od okolí; klika dveří je umístěna 1200 mm nad terénem a není ergonomicky tvarovaná; 

dveře jsou poměrně těžké. 

5.1.6 Parkovací stání 

 V centru města je nespočet parkovacích míst. Poblíž každé budovy OV je zřízené 

také vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Největší 

problém je u parkovacího místa před gymnáziem s polským jazykem vyučovacím (č. 06), 

kde není zajištěna manipulační plocha šířky 1200 mm a není zajištěn přístup na chodník. 

 
Obr. 4. Parkování před polským gymnáziem (č. 06) 
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5.2 Trasa B 

 Trasa B spojuje druhé největší sídliště Č.T. Mojská s centrem města. Je vedena 

dvěma směry. Hlavní úsek je veden kolem ulice Ostravská a navazují na něho budovy 

nemocnice, divadla, obchodního centra a domova pro seniory. Druhý úsek je veden kolem 

ulice Hrabinská a jsou na něho napojeny především školy. Délka trasy je přibližně 5,2 km.  

5.2.1 Komunikace pro chodce 

 Komunikace pro chodce jsou zakresleny na výkrese č. 05 (přechody pro chodce a 

MPP – trasa B). 

ul. Ostravská (900 m) 

Spojuje ul. Jablunkovskou s kruhovým objezdem na sídlišti Mojská. Komunikace pro 

chodce je vedena po obou stranách cesty. Přerušena sedmi komunikacemi. Povrch je 

tvořen zámkovou dlažbou a dlaždicemi 200 × 200 mm; šířka je 2,2 – 3,6 m; podélný, ani 

příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 

mm. Výjezd ze dvora restaurace Art a pedagogického centra není opatřen varovným 

pásem. Ve 20 m úseku poblíž přechodu „PB6“ je zábradlí, které není ve výšce 100 – 250 

mm opatřeno zarážkou pro slepeckou hůl. Tento úsek je značně nebezpečný. 

 

ul. Sokolovská, přístup k domu pro seniory (300 m) 

Spojuje kruhový objezd na sídlišti Mojská s domovem pro seniory. Přerušena jednou 

komunikacemi. Povrch je tvořen zámkovou dlažbou; šířka je 1,6 m; podélný, ani příčný 

sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm. 

 

Přístup k obchodnímu domu Kaufland (82 m) 

Spojuje vstup do obchodu s ulicí Sokolovská. Povrch je tvořen zámkovou dlažbou; šířka je 

2,0 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na 

chodníku nepřesahují 20 mm; přirozená vodící linie je přerušována venkovními stojany na 

zboží. 
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ul. Slezská (480 m) 

Spojuje kruhový objezd na sídlišti Mojská s koupalištěm. Přerušena třemi komunikacemi. 

Povrch je tvořen asfaltem; šířka je 3,0 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové 

hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm. 

 

Chodník MŠ Slezská (275 m) 

Chodník spojuje MŠ Slezská, ZŠ Slezská a dětské centrum. Povrch je tvořen kombinaci 

asfaltu a dlažby; šířka je 3,0 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; 

výškové rozdíly na chodníku přesahují 20 mm; povrch je popraskán a chybí některé 

dlaždice; na určitých místech je obrubník, jako přirozená vodící linie, menší než 60 mm. 

 

ul. Hrabinská (690 m) 

Spojuje ul. Slezskou s ul. Karvinská. Přerušena čtyřmi komunikacemi. Povrch je tvořen 

kombinaci asfaltu a dlažby; šířka je 1,6 – 2,5 m; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 

20 mm; u vjezdu k lékárně na Mojském a u výjezdu z rodinného domu č. 11 chybí varovný 

pás. 

 

ul. Zelená (200 m) 

Spojuje ul. Hrabinská se ZŠ Ostravská. Povrch je tvořen dlažbou; šířka je 2,4 m; podélný, 

ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 

20 mm; dlaždice jsou v některých místech popraskané; v úseku areálu školy chybí vodící 

linie. 

 

ul. Koperníkova (380 m) 

Spojuje ul. Hrabinská s ul. Ostravská. Přerušena jednou komunikaci. Povrch je tvořen 

zámkovou dlažbou; šířka je 2,4 m; podélný, ani příčný sklon nepřesáhne normové hodnoty; 

výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm. 

 

ul. Karvinská (490 m) 

Spojuje křižovatku Hrabinská s ul. Ostravská. Přerušena třemi komunikacemi. Povrch je 

tvořen kombinací asfaltu a dlažby 200 × 200 mm; šířka je 1,6 – 2,2 m; podélný, ani příčný 

sklon nepřesáhne normové hodnoty; výškové rozdíly na chodníku nepřesahují 20 mm; 
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výjezd od veterinární kliniky není opatřen varovným pásem. V úseku výjezdu z rodinného 

domu přesahuje výškový rozdíl 20 mm. 

5.2.2 Přechody pro chodce 

 Přechody pro chodce jsou zakresleny ve výkrese č. 05 (přechody pro chodce a 

MPP- trasa B) a na výkrese fotodokumentace č. 15 (popis závad na trase B- -přechody pro 

chodce). 

ul. Ostravská (PB1) 

Přechod je se světelnou signalizací; vybaven taktéž akustickou signalizací; sloupek 

signalizace je umístěný 200 mm od hrany signálního pásu; vede přes tři jízdní pruhy; délky 

13 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; na jedné straně chybí signální a varovný pás; chybí vodící 

pás přechodu. 

 

ul. Viaduktová (PB2) 

Přechod je se světelnou signalizací; vybaven taktéž akustickou signalizací; sloupek 

signalizace je umístěný 200 mm od hrany signálního pásu; vede přes čtyři jízdní pruhy; 

délky 13 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy 

nepřesahuje normové hodnoty; na jedné straně chybí signální a varovný pás; chybí vodící 

pás přechodu. 

 

ul. Viaduktová (PB3) 

Přechod je se světelnou signalizací; vybaven taktéž akustickou signalizací; sloupek 

signalizace je umístěný 800 mm od hrany signálního pásu; vede přes čtyři jízdní pruhy; 

délky 16 m; chybí vodící pás přechodu. Na jedné straně je umístěn signální pás 

nedostatečné šířky 400 mm a délky 1000 mm; varovný pás přesahuje signální pás 

o 800 mm na obě strany. Na straně druhé je výškový rozdíl 80 mm; chybí signální 

a varovný pás. 
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ul. Karvinská (PB4) 

Přechod je se světelnou signalizací; vybaven taktéž akustickou signalizací; sloupek 

signalizace je umístěný 1200 mm od hrany signálního pásu; vede přes tři jízdní pruhy; 

délky 12 m; chybí vodící pás přechodu. Na jedné straně je umístěn signální pás šířky 

800 mm a délky 1600 mm; varovný pás přesahuje signální pás o 1000 mm na obě strany. 

Na straně druhé výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; chybí signální a varovný pás. 

 

ul. Karvinská (PB5) 

Přechod je se světelnou signalizací; vybaven taktéž akustickou signalizací; sloupek 

signalizace je umístěný v ose přechodu; vede přes dva jízdní pruhy; délky 11 m; chybí 

vodící pás přechodu. Na obou stranách je výškový rozdíl 100 mm; chybí varovný 

a signální pás. 

 

ul. Ostravská (PB6) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dva jízdní pruhy; délky 16 m; výškový 

rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové 

hodnoty; chybí vodící pás přechodu. Na jedné straně je signální i varovný pás přechodu; 

varovný pás je délky 1200 mm a nesměřuje na osu přechodu. Na straně druhé je zřízen 

varovný pás, ale signální pás zcela chybí. 

 

ul. Ostravská (PB7) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dva jízdní pruhy; délky 6 m. Příchod k jedné 

straně je po schodišti; chybí signální a varovný pásek. Na straně chybí signální pás. 

 

ul. Sokolovská (PB8) 

Přechod je bez světelné signalizace; vede přes dva jízdní pruhy; délky 6 m; výškový rozdíl 

nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdové rampy nepřesahuje normové 

hodnoty; je zřízen signální i varovný pás. 

 

Kruhový objezd u Kaufladu (PB9) 

Přechody kolem kruhového objezdu poblíž Kauflandu jsou bez světelné signalizace; délky 

3 – 6 m; výškový rozdíl nepřesahuje 20 mm; podélný a příčný sklon nájezdových ramp 

nepřesahuje normové hodnoty; je zřízen signální i varovný pás. 
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5.2.3 Místa pro přecházení 

 Místa pro přecházení jsou zakresleny ve výkrese č. 05 (přechody pro chodce a 

MPP- trasa B) a na výkrese fotodokumentace č. 16 – 18 (popis závad na trase B – místa 

pro přecházení). 

ul. Mánesová (MB1) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 6,5 m; výškový rozdíl 

nepřesahuje 20 mm. Na obou stranách je zřízen varovný pás, ale signální pás chybí. 

 

ul. Komorní (MB2) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 6,5 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Brandýská (MB3) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 7 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Mánesova (MB4) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 10 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Koperníkova (MB5) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 6 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Zelená (MB6) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 12 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm. Na jedné straně je zřízen varovný pás, ale chybí signální. Na straně 

druhé chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Hrabinská (MB7) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 6 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 
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ul. Hrabinská (MB8) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl přesahuje 20 mm; 

chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Slezská (MB9) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 8 m; výškový rozdíl 

nepřesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Slezská (MB10) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 6 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Komorní (MB11) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 7 m; výškový rozdíl 

nepřesahuje 20 mm. Na obou stranách je zřízen varovný pás, ale signální pás chybí. 

 

ul. Hornická (MB12) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 4,5 m; výškový rozdíl 

přesahuje 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Hornická (MB13) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl přesahuje 20 mm; 

chybí varovný a signální pás přechodu. Na jedné straně je přístup k místu přecházení 

pomocí schodů. 

. 

ul. Sokolovská (MB14) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 6,5 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; je zřízen varovný pás, ale signální pás přechodu chybí. 
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ul. Ostravská (MB15) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; na jedné straně chybí varovný a signální pás přechodu, na straně druhé je zřízen 

signální i varovný pás přechodu s předepsaným odsazením. 

ul. Divadelní (MB16) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 7 m; výškový rozdíl 

nepřesahuje 20 mm; na obou stranách je zřízen signální i varovný pás. 

 

ul. Studentská (MB17) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 11 m. Na jedné straně je zřízen varovný 

pás, ale chybí signální pás; výškový rozdíl nepřesáhl 20 mm. Na straně druhé chybí 

signální a varovný pás; výškový rozdíl je větší než 20 mm. 

 

ul. Koperníkova (MB18) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délky 20 m; Na jedné straně je zřízen varovný 

pás, ale chybí signální pás; výškový rozdíl nepřesáhl 20 mm. Na straně druhé chybí 

signální a varovný pás; výškový rozdíl je větší než 20 mm. Přechod není vhodný pro osoby 

se zrakovým postižením. 

 

ul. Koperníkova (MB19) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 5,5 m; výškový rozdíl je 

větší než 20 mm; chybí varovný a signální pás přechodu. 

 

ul. Tyršova (MB20) 

MPP vede přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci; délka 8 m; Na jedné straně je 

zřízen varovný pás, ale chybí signální pás; výškový rozdíl nepřesáhl 20 mm. Na straně 

druhé chybí signální a varovný pás; výškový rozdíl je větší než 20 mm. 

 

ul. Sokolovská (MB21) 

MPP vede přes jednopruhovou komunikaci; délka 5 m; výškový rozdíl nepřesahuje 

20 mm; je zřízen varovný pás, ale signální pás přechodu chybí. 
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5.2.4 Zastávky MHD 

 Autobusové zastávky MHD jsou zakresleny ve výkrese č. 06 (objekty OV a 

zastávky MHD – trasa B) a na výkrese fotodokumentace č. 19 (popis závad na trase B – 

autobusové zastávky). 

ul. Hrabinská (ZB1) 

Výška nástupiště je 200 mm; je použitý zastávkový obrubník; hrana je kontrastně oddělená 

po celé délce zastávky; je použitý signální pás; chybí přechod pro chodce, aby byl zajištěn 

přístup z druhé strany. 

 

ul. Hrabinská (ZB2) 

Výška nástupiště je 200 mm; je použitý zastávkový obrubník; hrana je kontrastně oddělená 

po celé délce zastávky; je použitý signální pás; chybí přechod pro chodce, aby byl zajištěn 

přístup z druhé strany. 

 

ul. Hrabinská (ZB3) 

Výška nástupiště je 100 mm; chybí signální pás; hrana zastávkového obrubníku není 

kontrastně oddělená; chybí přechod pro chodce, aby byl zajištěn přístup z druhé strany. 

 

ul. Slezská (ZB4) 

Výška nástupiště je 200 mm; je použitý zastávkový obrubník; hrana je kontrastně oddělená 

po celé délce zastávky; je použitý signální pás. 

 

ul. Ostravská (ZB5) 

Výška nástupiště je 100 mm; chybí signální pás; hrana zastávkového obrubníku není 

kontrastně oddělená. 

 

ul. Sokolovská (ZB6) 

Výška nástupiště je 200 mm; je použitý zastávkový obrubník; hrana je kontrastně oddělená 

po celé délce zastávky; je použitý signální pás. 

 

42 

 



ul. Sokolovská (ZB7) 

Výška nástupiště je 200 mm; je použitý zastávkový obrubník; hrana je kontrastně oddělená 

po celé délce zastávky; je použitý signální pás. 

5.2.5 Vstupy do objektů občanské vybavenosti 

 Vstupy do objektů občanské vybavenosti jsou zakresleny ve výkrese č. 06 (objekty 

OV a zastávky MHD – trasa B) a na výkrese fotodokumentace č. 20 a 21 (popis závad na 

trase B – vstupy do budov). 

MŠ Ostravská (č. 22) 

Dveře jsou jednokřídlé, šířky 900 mm; levotočivé; otevírání dovnitř; prostor před vstupem 

je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené od okolí; do výšky 400 mm 

chráněné před mechanickým poškozením. 

 

Úřad práce Český Těšín (č. 23) 

Dveře jsou posuvné, šířky 1150 mm; automaticky ovládané; celoprosklené; prostor před 

vstupem je dostatečný; přístup je po schodišti s pěti stupni o výšce 160 mm; zábradlí 

nepřesahuje stupně o 150 mm; nástupní a výstupní stupeň není kontrastně označen. Přístup 

ke vchodu je také řešen pomocí rampy šířky 1200 mm; sklon nepřesáhl normové hodnoty; 

uprostřed rampy je překážka bránicí ve výjezdu. 

.  
Obr. 5. Překážka na rampě ke vstupu na úřad práce (č. 23) 
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Dům dětí a mládeže (č. 24) 

Dveře jsou jednokřídlé, šířky 900 mm; levotočivé; otevírání ven; chybí kontrastní pásek ve 

výšce 144 – 1600 mm; do výšky 400 mm nejsou chráněné před mechanickým poškozením. 

Přístup je po schodišti s pěti stupni; nástupní a výstupní stupeň není kontrastně označen. 

Zábradlí má požadovaný přesah 150 mm. 

 

Pošta 3 (č. 25) 

Dveře jsou jednokřídlé, šířky 800 mm; otevírání ven; prosklené; chybí kontrastní pásky; 

prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; do výšky 400 mm chráněné 

před mechanickým poškozením. Vstup se nachází na vyvýšené terase, která nemá 

bezbariérový přístup. 

 

Letní koupaliště (č. 26) 

Vstup je železnou bránou šířky 1400 mm.  

 

ZŠ Slezská (č. 27) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1300 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání ven; šířky 

900 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené 

od okolí; do výšky 400 mm chráněné před mechanickým poškozením. Přístup je po 

schodišti se třemi stupni; zábradlí má požadovaný přesah 150 mm; nástupní a výstupní 

stupeň není označen. Další přístup je pomocí variabilní schodišťové plošiny 

„CHAMELEON“. [13] 

 

Sportovní středisko (č. 28) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1300 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání ven; šířky 

900 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené 

od okolí; do výšky 400 mm nejsou chráněné před mechanickým poškozením; před 

vstupem je schod výšky 140 mm. Z boku je přístup po rampě se sklonem odpovídající 

normě; před dveřmi je dostatečný prostor; chybí vodorovné madlo. 
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MŠ Slezská (č. 29) 

Dveře jsou jednokřídlé; šířky 900 mm; otevírání ven; prostor před vstupem je dostatečný; 

chybí vodorovné madlo; kontrastně oddělené od okolí; do výšky 400 mm chráněné před 

mechanickým poškozením. Přístup je přes dva schody výšky 150 mm. 

 

ZŠ Ostravská (č. 30) 

U hlavního vstupu jsou dveře dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo pravotočivé; 

otevírání ven; šířky 800 mm; skleněné; prostor před vstupem je dostatečný; chybí 

vodorovné madlo; nejsou kontrastně odděleny od okolí pomocí proužku;  od okolí; do 

výšky 400 mm nejsou chráněné před mechanickým poškozením; před vstupem je schod 

výšky 140 mm. Z boku je přístup po rampě se sklonem odpovídající normě; před dveřmi 

chybí dostatečný prostor; dveře jsou dvoukřídlé; šířky 1300 mm; hlavní křídlo levotočivé; 

otevírání ven; šířky 900 mm; kontrastně oddělené od okolí; zábradlí má dostatečný přesah 

150 mm. 

 

Divadlo a knihovna (č. 31) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 1600 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání ven; šířky 

900 mm; prosklené; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; chybí 

kontrastní pásky; do výšky 400 mm jsou chráněné před mechanickým poškozením; před 

vstupem je šest schodů výšky 160 mm. Zábradlí přesahuje výstupní a nástupní stupeň 

o 150 mm Z boku je přístup po rampě se sklonem odpovídající normě; šířka rampy 

1300 mm; zábradlí na rampě je vysoké 1000 mm a ve výšce 100 mm je zarážka pro 

slepeckou hůl. 

 

Nemocnice Český Těšín (č. 32) 

Vstup do areálu je přes železnou bránu š. 900 mm. 

 

Nákupní centrum Kaufland (č. 33) 

Dveře jsou posuvné, automaticky ovládané, dvoukřídlé, šířky 2200 mm; prostor před 

vstupem je dostatečný; celoprosklené. 
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Domov pro seniory (č. 34) 

Dveře jsou dvoukřídlé, šířky 2000 mm; hlavní křídlo pravotočivé; otevírání ven; šířky 

1000 mm; prostor před vstupem je dostatečný; chybí vodorovné madlo; chybí kontrastní 

proužky; do výšky 400 mm nejsou chráněné před mechanickým poškozením. 

5.2.6 Parkovací stání 

 Na trase B nemá většina budov OV vlastní vyhrazené parkoviště pro osoby těžce 

pohybově postižené. Výjimku tvoří Kaufland (9 stání), divadlo (1 stání), koupaliště 

(2 stání), dům pro seniory (3 stání), před vstupem do nemocnice (3 stání). 

5.3 Trasa C 

Trasa je zaznačena na výkrese č. 07 (přechody pro chodce a MPP – trasa C) a č. 08 

(objekty OV a autobusové nádraží – trasa C). Na trase se nachází školy a sportoviště. Je na 

ní také autobusové nádraží. Trasa C nebyla součástí mojí analýzy. Pro účely bakalářské 

práce postačovala analýza trasy A a B. Trasa C je ve výkresech uvedena pouze jako 

vhodné propojení mezi trasou A a B. 
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5.4 Vyhodnocení stavu bariér 

 Výsledkem analýzy zkoumaných míst jsou dva grafy. Tyto grafy znázorňují počet 

bezbariérových, částečně bezbariérových a bariérových míst na trasách A a B. 

 Na grafu 1 je patrné, že na trase A není příliš mnoho míst s bezbariérovou úpravou. 

Největší nedostatky mají MPP, kdy ani jedno místo není bezbariérové. Tři ze čtyř zastávek 

MHD jsou bariérové. Přechody pro chodce a vstupy do budov jsou z větší části 

nevyhovující. 

 
Graf 1. Zhodnocení stavu bariér na trase A 
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 Na grafu 2 je patrné, že na trase B není také příliš mnoho míst s bezbariérovou 

úpravou. Největší nedostatky mají MPP, kde pouze jedno místo z dvaceti jedna je 

bezbariérové. Autobusové zastávky jsou v lepším stavu než na trase A, kde 5 ze 7 jsou 

bezbariérové. Šest bezbariérových přechodů se nachází v nově vybudované části kolem 

Kauflandu. Na zbývajících přechodech je nutná oprava. Většina vstupů do budov je v 

nevyhovujícím stavu. 

 
Graf 2. Zhodnocení stavu bariér na trase B 
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6 Navrhované řešení 

 V této kapitole bude popsáno možné řešení problémových míst, které byly 

detailněji popsány v kapitole č. 5 a na výkresech č. 09 – 21. Na výkresech č. 22 – 30 bude 

uvedeno vzorové řešení vybraných problémových míst. Veškeré úpravy musí splňovat 

vyhlášku č. 398/2006 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující užívání staveb. 

6.1 Komunikace pro chodce 

 Na navržené trase jsou chodníky z větší části v dobrém stavu. Největší nedostatky 

chodníků, na výkrese č. 03 značené oranžovou barvu, jsou chybějící varovné pásy při 

sníženém obrubníku a nedostatečná výška chodníkového obrubníku, jakožto přirozené 

vodící linie. 

 Na ul. Karvínská od přechodu PB3 k místu pro přecházení MA10 je nedostatečná 

šířka chodníku 1,0 m. Z tohoto důvodů je doporučeno umístit manipulační prostor min. 

rozměru 1,8 × 2 m. 

 Dále je na ul. Karvinská bariérový úsek v místě vyjíždění ze zahrady. V daném 

místě je třeba umístit nájezdovou rampu s max. sklonem 12,5% na celou šířku chodníku 

a umístit varovný pás při sníženém obrubníku. 

 
Obr. 6 Výjezd ze zahrady ul. Karvinská 
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 Na ul. Ostravská poblíž přechodu PB6 je doporučeno vyměnit zábradlí za nové 

výšky 1,1 m a ve výšce 100 – 250 mm opatřené zarážkou pro slepeckou hůl. 

 V ul. Hornická v místě přecházení MB13 vybudovat nový chodník ze zámkové 

dlažby s napojením na stávající a v MPP umístit signální a varovný pás. Typ dlažby např. 

„íčko“ Dilton, viz příloha č. 1 

 Na příchozím chodníku k nákupnímu centru Kaufland je třeba odstranit všechny 

překážky podél vodící linie. 

 Na chodníku podél ZŠ Slezská vytvořit nový povrch ze zámkové dlažby a odstranit 

výškové rozdíly přesahující 20 mm. 

6.2 Přechody pro chodce 

 Přechod PA2, PA10, PA13, PB1, PB2, PB4 doplnit o signální pás š. 800 –

 1000 mm a varovný pás š. 400 mm, červené barvy; mat zámková dlažba. viz příloha č. 1 

 Přechod PA3, PA7, PA8, PB6, PB7 doplnit o signální pás š. 800 – 1000 mm 

a varovný pás š. 400 mm červené barvy, výška silničního obrubníku max. v. 20 mm, zkrátit 

jeho délku na 6,5 m (7 m) pomocí ochranných ostrůvků, nebo vysazením chodníkové 

plochy. [9, 10] 

 Přechod PB3, PB5 doplnit o signální pás š. 800 – 1000 mm a varovný pás š. 

400 mm červené barvy, vodící pás přechodu š. 550 mm, výška silničního obrubníku 

max. v. 20 mm. [9] 

 Přechod PA4 je detailněji zakreslen na výkresech č. 22 – 24. Přechod byl zkrácen 

na 4,5 m pomocí nově vybudované vysazené chodníkové plochy. [14]. Silniční obrubník 

byl v místě přecházení snížen na výšku 20 mm. Je doplněn o hmatové prvky. Signální pás 

šířky 800 mm napojený na přirozenou vodící linii a varovný pás šířky 400 mm. Varovný 

pás je umístěn po celé šířce chodníku tak, aby byl zachován min. přesah 800 mm od 

signálního pásu. Na konci varovného pásu musí mýt silniční obrubník v. 80 mm. Materiál 

na chodník bude ze zámkové dlažby šedé barvy v. 60 mm, viz příloha č. 1 
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 V místě mezi přechodem a parkováním bude vytvořena zelená plocha, ve které budou 

umístěny keře max. v. 500 mm. [10, 14] 

6.3 Místa pro přecházení 

 Všechna MPP doplnit o signální pás šířky 800 mm napojený na přirozenou vodící 

linii a varovný pás šířky 400 mm. Odsazení signálního od varovného pásu 300 mm. Přesah 

varovného pásu min. 800 mm na každou stranu od hrany signálního pásu Na konci 

varovného pásu musí mýt silniční obrubník v. 80 mm. 

 MPP MA1, MA2, MB9, MB14 a MB21 nemají dostatečnou šířku chodníku 2,4 m, 

proto bude signální pás umístěn u vodící linie. 

 MPP MA9 posuneme blíž křižovatce. Vytvoříme tak spojení dlouhého 

zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem pro chodce. 

 MPP MB18 doplníme o ochranný ostrůvek a vysazenou chodníkovou plochu. 

Zkrátíme tak jeho délku na požadovaných 7 m. 

 U MPP MB2, MB3, MB5, MB7, MB8, MA10, MA12, MA13 doplníme o hmatové 

prvky a navíc snížíme silniční obrubník na v. 20 mm. Vytvoříme nájezdové rampy 

s max. sklonem 12,5%. 

 Místo MA6 posuneme dále od křižovatky. Zrušíme dvě parkovací stání a na jejich 

místě vybudujeme vysazenou chodníkovou plochu. Doplníme o hmatové prvky a navíc 

snížíme silniční obrubník na v. 20 mm. Vytvoříme nájezdové rampy 

s max. sklonem 12,5%. 

 Místo MB6 posuneme dále od křižovatky. Vybudujeme nový chodník ze zámkové 

dlažby, který naváže na stávající. Doplníme o hmatové prvky a navíc snížíme silniční 

obrubník na v. 20 mm. Vytvoříme nájezdové rampy s max. sklonem 12,5%. 

 Místo pro přecházení MB10 je detailněji zakreslené na výkresech č. 25 – 27. Návrh 

stávajícího místa je vyřešeno jako kombinace dlouhého zpomalovacího prahu 

s integrovaným přechodem pro chodce. Nájezdové rampy zpomalovacího prahu jsou ve 
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sklonu 10%. Povrch na chodníku a na zpomalovacím prahu je ze zámkové dlažby, šedé 

barvy. Nájezdové rampy jsou červené barvy, viz příloha č.1. Místo je doplněno o signální 

pás š. 800 mm napojený na vodicí linii a varovný pás š. 400 mm červené barvy. Odsazení 

signálního od varovného pásu 300 mm. [10, 14, 15] 

6.4 Zastávky MHD 

 Zastávka ZA1, ZA2, ZA3 a ZB5 nevyhovují vyhlášce č. 398/2006 Sb. proto je 

nutná jejich úprava. Nástupiště musí mít výšku 200 mm. Je doporučeno použít zastávkový 

obrubník Dilton 290, viz příloha č. 2. [15] Doplnit o signální pás š. 800 – 1000 mm 

napojený na vodící linii. Doplnit o kontrastní pás umístěný max. 500 mm od hrany 

nástupiště. Označníky zastávky umístit 800 mm od hrany signálního pásu a označit je 

Braillovým písmem. Povrch zastávky bude ze zámkové dlažby, šedé barvy. Na zastávku je 

vhodné umístit přístřešek s lavičkou. Nejblíž však 1700 mm od hrany nástupiště.  

 Zastávka ZB3 je detailněji zakreslená na výkresech č. 28 – 30. Zastávka je 

přemístěna. Hrana nástupiště protější zastávky je vzdálená 30 m od hrany navrhované 

zastávky. Tímto je zabezpečena plynulost dopravy. Chodník je v úseku zastávky vyvýšený 

o 100 mm a rozšířený na zelenou plochu. Povrch je ze zámkové dlažby šedé barvy, viz 

příloha č. 1. Nájezdová rampa je v celé šířce chodníku a se sklonem 10%. Byly vyměněny 

staré silniční obrubníky za bezbariérové zastávkové obrubníky Dilton 290, viz příloha č. 2. 

[15] Do vzdálenosti 500 mm od hrany nástupiště je umístěný kontrastní pásek červené 

barvy. K místu nástupu je přiveden vodící pás červené barvy, který je napojen na vodící 

linii. Na zastávce je umístěn přístřešek s lavičkou. 

6.5 Vstupy do objektů občanského vybavení 

 Pro účel bakalářské práce je uvedeno jenom několik příkladů řešení vstupu. 

Všechny vstupy do dveří musí mít min. šířku 1250 mm s hlavním křídlem šířky 900 mm. 

Doplnit dveřní křídlo vodorovným madlem ve výšce 800 – 900 mm na opačné straně, než 

jsou panty. Do výšky 400 mm musí být dveře chráněny proti mechanickému poškození. 

Prosklené dveře musí být ve výšce 800 – 1000 a 1400 – 1600 mm opatřeny kontrastním 
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proužkem šířky 50 mm. Plocha před vstupem musí být min. 1500 × 1500 mm. Schodiště 

před vstupem musí mít nástupní a výstupní stupeň natřený kontrastní barvou. 

 MěÚ Český Těšín (č. 01), Hudební škola (č. 12), SŠ Obchodně - podnikatelská 

(č. 35) a ZŠ Masarykovy sady (č. 36) vstup doporučuji z urbanistického hlediska zachovat 

a přestavět zadní vstup na bezbariérový, který bude splňovat požadavky dle vyhlášky 

398/2006 Sb. 

 Muzeum Těšínska (č. 02) doporučuji před vstupem vytvořit vyvýšenou plochu 

chodníku s nájezdovou rampou se sklonem 10 %. Získáme tím dostatečný prostor. 

Vyměnit stávající dveře. 

 DDM Český Těšín (č. 24) Navrhuji zřídit zdvihací plošinu. Označit nástupní 

a výstupní stupeň kontrastní barvou. 

 MŠ Slezská (č. 29) Doporučuji zřídit nájezdovou rampu se sklonem 10%. Vyměnit 

stávající dveře. 

6.6 Parkovací stání 

 Před budovami, které nemají vyhrazené parkování, se musí toto parkování vytvořit. 

Podélná stání musí mít délku 7000 mm a šířku 3500 mm, včetně manipulační plochy min. 

1200 mm. Kolmá stání musí mít délku 5000 mm a šířku 3500 mm, včetně manipulační 

plochy min. 1200 mm. Dvě sousední stání mohou využívat stejnou manipulační plochu. 

Max. podélný sklo stání bude mít 2,0%. Max. příčný sklon stání bude mít 2,5%. 
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7 Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku bezbariérového užívání 

v Českém Těšíně. Za tímto účelem jsem provedl analýzu stávajícího stavu vybraných 

lokalit a navrhl možné řešení. Při navrhování trasy je žádoucí, aby se skutečně jednalo 

o komplexně řešenou trasu a v konečném důsledku o bezbariérové řešení v celém městě. 

Vzhledem k historické zvláštnosti města Českého Těšína, která spočívá převážně v tom, že 

„druhá“ část města leží v Polsku, by bylo doslova žádoucí nadstandardní řešení 

problematiky bezbariérovosti. Vzájemná spolupráce mezi oběma městy by pomohla 

nejenom místním občanům, ale i návštěvníkům měst. Při procházkách městem si všímám 

nově rekonstruovaných tras a musím říct, že si město dává velice záležet na tom, aby byly 

trasy postaveny s přihlédnutím na požadavky hendikepovaných občanů.  

 

 

Poděkování: 

 Děkuji své odborné vedoucí Ing. Renatě Zdařilové, Ph.D. a také ostatním 

konzultantům za trpělivost, cenné rady a věnovaný čas během vypracování této bakalářské 

práce. 
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Příloha č. 3 

Přechod pro chodce PA4 
    

název položky množství m. j. 
sazba 
(Kč) 

Celkem   
(Kč) 

Odstranění horní vrstvy komunikace  48,3 m2 450 21735 
Odstranění starých obrubníků 12 m 500 6000 
Odstranění staré zámkové dlažby 46,2 m2 450 20790 
Pokládka nových obrubníků  21,2 m 400 8480 
Podklad ze štěrkového lože tl. 150 mm 21 m2 500 10500 
Osazení zámkové dlažby  46,2 m2 450 20790 
Příplatek za uložení do šikmé plochy 9,4 m2 300 2820 
Příplatek za dlažbu pro nevidomé  6,5 m2 150 975 
Zhotovení travnaté plochy 24 m2 500 12000 
Odvoz suti, skladování 10 %   10409 
  

     
  

  
  

Cena celkem 
bez DPH 114499 

  
     

  

      
Cena celkem 
s DPH 21% 138544 

       Místo pro přecházení MB10 
    

název položky množství m. j. 
sazba 
(Kč) 

Celkem  
(Kč) 

Odstranění horní vrstvy komunikace  32,4 m2 450 14580 
Odstranění horní vrstvy chodníku  30 m2 400 12000 
Podklad ze štěrkového lože tl. 150 mm  62,4 m2 500 31200 
Pokládka drceného kameniva 18 m2 400 7200 
Osazení zámkové dlažby 64,2 m2 450 28890 
Pokládka nových obrubníků 24 m 400 9600 
Příplatek za uložení do šikmé plochy  14,4 m2 300 4320 
Příplatek za dlažbu pro nevidomé  7,84 m2 150 1176 
Odvoz suti, skladování 10 %   10897 
  

     
  

  
  

Cena celkem 
bez DPH 119863 

  
     

  

      
Cena celkem  
s DPH 21% 145034 

 
 

      
 

 



 

Autobusová zastávka ZB3 
    

název položky množství m. j. 
sazba 
(Kč) 

Celkem 
(Kč) 

Odstranění horní vrstvy chodníku 50 m2 400 20000 
Odstranění starých obrubníků 18 m 150 2700 
Odstranění starých silničních obrubníků 19 m 150 2850 
Pokládka silničních obrubníků - 
bezbariérových 19 m 400 7600 
Odstranění zeminy 12,4 m3 650 8060 
Podklad ze štěrkového lože tl. 180 mm 21 m2 600 12600 
Osazení zámkové dlažby  112 m2 450 50400 
Příplatek za uložení do šikmé plochy 5 m2 300 1500 
Příplatek za dlažbu červené barvy 5,1 m2 50 255 
Zhotovení zábradlí   5 m 3000 15000 
Příplatek za dlažbu pro nevidomé  5 m2 150 750 
Přístřešek   1 ks 100000 100000 
Odvoz suti, skladování 10 %   22172 
  

     
  

  
  

Cena celkem 
bez DPH 243887 

  
     

  

      
Cena celkem  
s DPH 21% 295103 

       
       V cenách je zahrnuta práce, materiál, doprava, přechodné dopravní značení. 
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