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1 Úvod 
 

Princip života je narodit se, dospět a zestárnout. V každé etapě žití má člověk jiné nároky na 

své okolí. V dětství se zdá být vše vysoké, vzdálené a bez pomoci rodičů složité. Se stářím 

sice přichází moudrost, ale většinou odchází zdraví a s tím je spojena změna dosavadního 

životního stylu. Ale i v té střední etapě, kdy je člověk v produktivním věku, může nastat 

situace, kdy se bez cizí pomoci neobejde. Se zlomenou nohou a berlemi je občas problém 

dostat se do budovy, která je zpřístupněna pouze vyrovnávacím schodištěm a bez zábradlí. 

Nebo maminka s kočárkem má co dělat, aby včas nastoupila do autobusu aniž by ji ujel. 

 

Jsou různé formy handicapu, které znepříjemňují obyčejné bytí na tomto uspěchaném světě. O 

něco složitější to mají osoby připoutané na invalidní vozík nebo ty co postrádají jedno ze 

smyslových vnímání nebo jejich kombinaci. V tomto případě přichází na řadu solidarita 

zdravých osob a potřeba pomoci těm nemocným v běžném životě.  

 

Prostředí, ve kterém se nacházíme totiž z daleka nevyhovuje užívání osobami s jakýmkoli 

handicapem. Je nutné zamyslet se nad tím, jakým způsobem změnit prostředí tak, aby se 

zminimalizovala potřeba cizí pomoci osobám handicapovaným, při vyřizování rutinních 

záležitostí nebo při cestě za relaxací a koníčky.  

 

Není správné vyčleňovat osoby s postižením mimo společnost, jak tomu bylo v minulosti. Je 

zapotřebí dát každému možnost žít plnohodnotný život.Všichni bychom měli mít stejnou nebo 

alespoň porovnatelnou možnost svobodně se rozhodnout, jak využít svého volného času a 

nebýt při tom na někom závislý. 

 

 

1.1  Cíl bakalářské práce 

 

Úkolem projektu je návrh ucelených bezbariérových tras v městské části Frýdku – Místku na 

sídlištích Spořilov a Kolaříkovo, který má zajistit svobodný pohyb handicapovaných osob v 

řešené oblasti. 
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1.2  Předmět bakalářské práce 
 

Podstatou bakalářské práce je zmapování současného stavu venkovního prostředí v řešené 

oblasti města a vytvoření návrhu řešení.Základem je rozbor a vyhodnocení bariér navhodně 

navržených ucelených trasách, které propojují občanskou vybavenost sdopravní 

infrastukturou. Tyto trasy mají zajistit snadnější, bezbariérový a především bezpečný pohyb 

městem osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.Návrhované řešení je v souladu s 

Národním rozvojovým programem mobility pro všechny a podle platné legislativy. 

 

 

1.3  Výběr tématu 

 
Na zpracování bakalářské práce jsem si téma bezbariérové užívání vnějšího prostředí vybrala 

proto, že je to téma velice zajimavé a podle mého názoru užitečné využití znalostí v oboru 

městského inženýrství. Myšlenka, jak přispět svou prací na dobrou věc a aktivně se podílet na 

vytvoření prostředí, které mohou rovnocenně využívat všichni občané bez výjimek, mě 

naplňuje. 

 

1.4  Podklady ke zpracování 
 

Pro vypracování bakalářské práce jsem provedla průzkum zadaného území. Zpočíval ve 

vytvoření vlastní fotodokumentace problémových míst vč. jejich změření. Dalším důležitým 

zdrojem pro práci bylo získání podkladové mapy z Geoportálu ČÚZK na základě podané 

žádosti. Seznam ostatní použité literatury je řazen za oddílem č. 9 Závěr. 
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2 Charakteristika požadavků na bezbariérové užívání staveb 
 

2.1  Základní pojmy 
 

Problematika vytváření bezbariérových tras jde ruku v ruce se základnímy pojmy, jejichž 

význam je na dalších stránkách objsasněn. 

 

Analýza 

Rozbor, rozklad. [2] 

Bariéra 

Překážka, zábrana, hráz. [2] 

Bezbariérové přístupné prostředí 

Z hlediska dobrého pohybu a orientace uzpůsobené pro každého jedince. 

Dezorientace 

Ztráta orientace, bezradnost. [2] 

Ergonomický tvar 

Svým tvarem přizpůsobené pohybovým možnostem lidského těla. [2] 

Handicap 

Tělesné postižení. [2] 

Kontrast 

Naprostá odlišnost, rozdílnost. [2] 

Madlo 

Zvlášť tvarovaná část zábradlí nebo eskalátoru pro úchopení lidskou rukou. [3] 

Manipulační prostor 

Prostor učený pro práci rukama. Prostor umožňující změnu směru. [3] 

Mechanické poškození 

Poškození nárazem invalidního vozíku.  

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

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

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

Rozměrové parametry 

Hodnoty předepsané normou, vyhláškou potřebné pro provedení úkonu nebo činnosti. 

Stavba občanské vybavenosti 
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Budovy sloužící primárně ku prospěchu společnosti. (vzdělávací zařízení, zdravotnická 

zařízení, správní a administrativní objekty, sociální služby, nákupní a obchodní centra, 

sportovní haly apod.) [4] 

 

 

2.2  Zásady vnějšího bezbariérového prostředí 
 

Podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. písmena a) v § 194 jsou stanoveny obecné 

požadavky na výstavbu, které v ohledu na bezbariérové užívání konkretizuje vyhláška 

398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. V příloze č.1 této vyhlášky jsou uvedené obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb a příloha č. 2 obsahuje technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství. Osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace se dle této vyhlášky 398/2009Sb. v §1 odst. (1)  rozumí osoby 

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

těhotné ženy a v neposlední řadě osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. 

Pravidla pro návrh nových staveb a předloha pro posouzení stávajících bariér, kromě výše 

uvedné legislativy, konkretizují normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 

73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 

rampy. 

 

Přechod pro chodce a místo pro přecházení 

Uvedené pojmy jsou definovaná dle ČSN 73 6110 jako místa určená pro přechod chodců přes 

pozemní komunikaci. V technickém provedení je přechod a místo pro přecházení podobné. 

Liší se několika detaily. Hlavním rozdílem je v tom, že chodec má na přechodu přednost, 

kdežto přechází-li v místě přecházení, přednost musí dát vozidlům. Dalším rozdílem je 

označení přechodu dopravním značením. Místo pro přecházení označeno není. 

Přechod i MPP jsou opatřeny prvky pro samostatný pohyb osob se zrakovým postižením. Ty 

jsou definovány ve vyhlášce 398/2009 Sb. v příloze č. 2 v odstavcích 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. Tyto 

prvky musí být vnímatelné nášlapem a slepeckou bílou holí. Hmatové prvky jsou přesně 

identifikovatelné svým rozměrem a povrchem. Jedná se o prvky s názvy: varovný pás šířky 

přesně 400 mm, signální pás šířky v rozmezí od 800 do 1000 mm, vodící pás přechodu 

složen ze 2x3 nebo 2x2 pásky v celkové šířce mezi hranami krajních prvků 550 mm. Další 
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rozměrové parametry, napojení a umístění je znázorněno na následujících obrázcích Obr.1- 4 

se stručným popisem. [4] [7] 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Přechod pro chodce standardní hmatové úpravy v místě přechodu. Signální pás 

označuje místo odbočení z přirozené vodící linie, zejména určuje přístup k přechodu pro 

chodce. Signální pás musí být napojen na pás varovný. Je zachován minimální průchozí 

prostor podél přirozené vodící linie.  

Zdroj:[7] 
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Obr.2 Přechody pro chodce standardní hmatové úpravy v místě nároží. Přerušení signálního 

pásu (v délce rovnající se jeho šířce) musí být provedeno hladkou plochou, která signalizuje 

nevidomému spojení dvou tras. Vodící pásy přechodů se provádní pouze tehdy, když je 

přechod veden šikmým směrem, z oblouku a nebo je delší než 8m. 

Zdroj: [7] 

 

 
 

Obr. 3 Uspořádání sníženého chodníku při šířce neumožňující 

standardní uspořádání znázorněné na obrázku Obr.1. V místě ukončení varovného pásu musí 

být výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem min. 80 mm. Příklad řešení pro chodníky šířky 

pod 2000 mm. Nelze zajistit průchod v šířce 900 mm podél přirozené vodící linie. 

Zdroj: [7]  

Přechod v oblouku  
R ˂ 12m je vždycky 
vybaven vodícím pásem 

Přerušení hladkou plochou 
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Obr. 4 Místo pro přecházení standardní hmatové úpravy. Liší se od přechodu pro chodce ve 

způsobu napojení signálního pásu na varovný. U místa pro přecházení musí být signální pás 

odsazen o 300-500 mm. 

Zdroj: [7] 

 

 

Přirozená vodící linie 

Tvoří ji přirozená součást prostředí. Může to být stěna budovy, podezdívka plotu, vyvýšený 

obrubník trávníku (˃ 60 mm), zábradlí se zarážkou pro bílou hůl a další prvky o rozměrech 

šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně 300 mm. Slouží k orientaci nevidomých osob. 

Přirozenou vodící linií není obrubník směrem do vozovky. Znázorněno na Obr. 1-4. [4] 

Umělá vodící linie 

Je uměle vytvořená součást stavby, která také slouží pro orientaci nevidomých osob. Jsou to 

podélné drážky v exteriéru šířky 400 mm. Musí navazovat na přirozenou vodící linii. [4] 

Vyhrazené stání 

U staveb určených pro obchod, zdravotnictví a služby musí být vyčleněná místa pro 

parkování osobám doprovázející dítě v kočárku v min. počtu 1% z celkového počtu stání. U 

bytových domů, jejichž součástí jsou garáže, je navržený počet stání  pro vozidla zdravotně 

postižených nejméně v počtu odpovídajícímu počtu upravitelných bytů. Z přilehlých chodníků 

musí vést k vyhrazenému stání bezbariérový přístup. Tato stání se umisťují v co nejkratší 

vzdálenosti od vstupů, výtahů apod. [4] 
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Technické parametry: 

- Šířka kolmého stání je 3500 mm vč. zahrnuté manipulační plochy 1200 mm. 

- Délka kolmého stání činí 5000 mm; pro užitkové vozidlo je to nejméně 7500 mm. 

- Nejméně 7000 mm je délka podélné stání u chodníku s šířkou 3500 mm. 

- Sklon v podélném směru je nejvýše v poměru 1:50 (2%) a příčného sklonu 1:40 

(2,5%). 

- Označení je svislou dopraní značkou IP11a se symbolem přístupnosti a vodorovným 

značením V10 f [4] 

 

 
 

Obr. 5 Vyhrazené kolmé stání s manipulační plochou šířky min.1200 mm pro přesun osoby 

do/z automobilu. Kolmé stání může být navrženo samostatné (viz vlevo) nebo s jednou 

manipulační plochou pro dvě sousedící místa optimální šířky 1500 mm (viz vpravo). 

Zdroj: [10]  
 

 

Zastávka 

Předepsaným způsobem označený prostor sloužící pro zastavení dopravního prostředku 

linkové dopravy, nástupiště a vybavení. [6] 

Označník 

Je úplné označení zastávky silniční linkové dopravy včetně zastávky manipulačnía dalších 

zastávek podle druhu dopravních prostředků, které musí být na označníkuvyznačeny. [6] 
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Bezpečnostní odstup 

Je nezbytný bezpečnostní prostor mezi skladebnými prvky různých druhů navzájem, 

meziprotisměrnými prvky nebo mezi skladebnými prvky a pevnou překážkou či zvýšenou 

obrubou. [6] 

Kontrastní pás 

Součástí bezpečnostního odstupu. Nesmí být proveden ve hmatové úpravě.  

 

 
 

Obr. 6 Standardní řešení úprav pro nevidomé a slabozraké na zastávce BUS – extravilán. 

Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy klade velký důraz na zajištění odstupu 

kontrastním pásem mezi hranou nástupiště a vozidlem. Použitím bezbariérového zastávkového 

obrubníku se zajistí konstantní výškový rozdíl mezi plochou nástupiště a podlahou vozidla. 

Zdroj: [6] 
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3 Dotační program pro odstranění bariér 
 

3.1  Národní rozvojový program mobility pro všechny 
 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením 

ČR v dubnu roku 2002 vyhlásily Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího 

zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Usnensením vlády České 

republiky byl o měsíc později tento program doplněn o bod i)  do opatření 5.1 Národního 

plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Následně byl program 

přejmenován na Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále jen Program 

mobility). 

Jeho cílem je dosažení realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích na 

základě správně vytvořeného návrhu. Program mobility přesně stanovuje pravidla, která musí 

být dodržena při tvorbě bezbariérových tras. V případě, že návrh nevyhovuje podmínkám, 

nemůže být schválen a následně finančně podporován.  

Spolu s Programem mobility vznikl Manuál pro předkladatele, který upřesňuje postup při 

zpracování záměru, obsah záměru, rozdělení dílčích projektů z hlediska financování a 

samotné předložení záměru. [8] 

 

Hlavními pravidly je vytvoření ucelené trasy či tras, které propojí budovy státních a veřejných 

institucí nebo jiná důležítá místa města či obce. Dále trasy musí plynule navázat na dopravu. 

Vedení tras může být v kruhu (A-B-A) nebo se můžou větvit a vzájemně propojovat více 

bodů (A-B ˂ C, D). Všechny úpravy na vedených trasách se musí vzájemně doplňovat a 

vytvořit tak jednotný funkční celek. [8] 

 

Program mobility spolu s Manuálem pro předkladatele se tak stávají základními podklady pro 

návrhy bezbariérových tras, kterými jsem se řídila při zparacování této bakalářské práce. 

 

 

3.2  Způsob financování 
 

Jelikož program mobility spadá pod dotační programy, finanční krytí je zajištěno Vládním 

plánem financování dle usnesení vlády č.706 ze dne 14 července 2004. [8] 
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Zákon 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve znění pozdějších 

předpisů stanovuje v § 2 Účel fondu, k čemu využívá svých příjmů ve prospěch veřejného 

zájmu. Jeho rozsah zahrnuje v bodě „g) poskytování příspěvků pro naplňování programů 

zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace“. [5] 

 

 

3.3  Podstata tvorby bezbariérových tras 
 

Jakákoli obec nebo město bez ohlednu na svou rozlohu či počet obyvatel se může zúčastnit 

programu mobility předložením svého návrhu. Návrh musí být zpracován tak, aby navržené 

trasy pokrývaly celou rozlohu města páteřními a na ně navazujícími dílčími trasami. Každá 

z těchto tras, ať už dílčí nebo páteřní, musí být ucelená a musí zajistit vzájemnou návaznost. 

Jedná se tedy o trasy pro pěší, které propojí důležitá místa obce nebo města mezi sebou a se 

stavbami souvisejícími s městskou hromadnou dopravou. 

Podstatou tvorby bezbariérových tras je jejich správný návrh a následná realizace, která 

umožní odstranění bariér stavebními úpravami v přístupech k jednotlivým budovám a 

v dopravě. 

 

 

Úkolem této bakalářské práce je vytvoření návrhu bezbariérových tras v určené městské části. 

Vytvořila jsem proto návrh tří dílčích tras, které pokrývají sídliště Kolaříkovo, sídliště 

Spořilov a historické jádro města Místek. Tyto pěší trasy jsou mezi sebou propojeny a  splňují 

tak požadavek na vytvoření uceleného bezbariérového návrhu tras. 

 

Řešené území jsem vyhodnocovala v souladu s uvedenou legislativou. Popis jednotlivých 

bariér kritických míst je uveden ve výkresové části na výkresech č. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 a 19. Příklad podrobného rozboru vytipovaných objektů (vstupy do budov, 

místa pro přecházení, přechody, zastávky MHD) uvádím v kapitole 5 Popis bezbariérových 

tras  na vzorových řešeních. 
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4 Chrakteristika města Frýdek – Místek 

 

4.1  Popis terénu 
 

Statutární město Frýdek-Místek leží na severovýchodním okraji České republiky, v 

Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek – Místek. Západní část území má poměrněplochý 

reliéf s malou výškovou členitostí. Směrem na východ členitost území narůstá. Střední 

nadmořskou výškou je výšková kóta 304 m n.m.. 

Nejvyšší bod území leží v katastrálním území Chlebovice (kóta 616 m n.m.), nejnižším 

bodem je místo, kde tok Ostravice opouští území města (cca 270 m.n.m).Frýdek – Místek leží 

na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. 

Vedle řeky Ostravice je dalším důležitým a dominantím vodním prvkem vodní nádrž Olešná, 

která slouží k zajištění užitkové vody, jako ochrana území před povodněmi, k rekreaci a 

odchovu ryb. [17] 

 

 

4.2  Rozloha a městské části 
 

Rozloha obce:  5161 ha 

Městské části: Frýdek (1281ha) a Místek (1179ha), Chlebovice (750ha), Zelinkovice (201ha), 

Lysůvky (200ha), Lískovec (577ha) a Skalice (973ha).  [15] [17] 
 

 

4.3  Složení obyvatel 
 

Počet obyvatel platný k 1.1.2013:  57371 

Z následující tabulky je zřejmé, že se v průběhu předchozích let měnilo procentuální 

zastoupení obyvatelstva vzhledem k věkovému složení. Došlo k úbytku mladých obyvatel a 

naopak k nárůstu obyvatel nad 65 let. Procentuální rozdíl obyvatel ve věku do 14 let od roku 

2002 do roku 2012 je - 2,5%. Ve věkové kategorii nad 65 let narostla populace o + 5,1%. 
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Věk 
Počet obyvatel v roce (%) 

2002 2007 2012 

0-14 let 16,9 14,3 14,4 

15-64 let 72,7 73,6 70,1 

65 let a více 10,4 12,1 15,5 
Tab.1 Vývoj počtu obyvatel dle věkového složení ve městě Frýdek – Místek. 

 

Zdroj: [16] 
 

Přesné údaje o počtech osob zařazených dle druhu postižení město Frýdek – Místek 

zpracované nemá. Na Úřadě práce v oddělení nepojistných sociálních dávek mi byl poskytnut 

pouze počet aktuálně vyplácených socíálních dávek. V současnosti je vypláceno 3300 dávek 

PnP a 1 900 dávek příspěvků na mobilitu.[18] 
 

 

4.4 Dopravní infrastruktura 
 

Železniční doprava 

Frýdkem – Místkem prochází celostátní železniční trať č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, v 

železniční stanici Frýdek - Místek je k ní připojena regionální traťč. 322 Český Těšín –

Frýdek-Místek. Obě tratě jsou jednokolejné. Statnice se nachází v městské části Frýdek. 

Dostupnost je zajištěna městskou hromadnou dopravou, která zajíždí i do okrajových částí 

města. Železniční dopravu zajišťují České dráhy a.s. [17] 

Autobusová doprava 

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou mezinárodní, dálkovou apříměstskou 

autobusovou dopravou, kterou zajišťují na více než 15 dopravních společností. 

Nejvýznamnější dopravní společností je ČSAD Frýdek-Místek, a.s., která rovněž zajišťuje 

městskou hromadnou dopravou. Protože dopravních společností, které obsluhují město je 

větší množství, přistoupilo vedení města k tzn. Integrovanému dopravnímu systému. Ten 

spočívá v tom, že osoby využívající veřejnou dopravu, jsou přepravování dle jednotných 

tarifních a přepravních podmínek. 
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Autobusové stanoviště se nachází v městské části Frýdek. Bylo postaveno v roce 2007. 

Zajíždní na něj veškeré mezinárodní a dálkové autobusové linky. Nádraží je vzhledem 

k řešenému území dostupné prostřednictvím  MHD, kdy na zastávce Poliklinika zastavuje 

linka č. 3 a na zastávce Anenská linky č. 6 a 17. [15] [17] 

Městská hromadná doprava 

Zajišťuje ji společnost ČSAD Frýdek – Místek, a.s. Na celém území města se nachází celkem 

69 autobusových zastávek. Podle územníhoplánu obce je naplánováno o rozšíření dalšími 

devíti zastávkami. V roce 2010 byl zahájen ve městě program „MHD zdarma“, který měl 

městu ulehčit od ekologické zátěže výfukovými plyny tím, že se zvýší procento osob 

využívajících MHD k dopravě po městě a přísměstkých částí za jednotnou sazbu. Následně 

tím došlo k omezení automobilovou dopravu. Program je součásí integrovaného dopravního 

systému (IDS). [15] [17] 

Silniční doprava 

Řešené území je ohraničeno ze tří stran silnicemi, které spadají do základní dopravní sítě 

pokrývající celé město. Jedná se o rychlostní silnici R48 (Hlavní třída) na východní straně, 

R56 (Beskydská) na straně jižní a západní stranu lemuje regionální silnice II/473 (17. 

listopadu, J. Opletala). Znázorněno na Obr. 7. [15] [17] 

Cyklostezky 

V severní části řešeného území, podél řeky Ostravice, je vedena cyklostezka, která pokračuje 

v lemování území po straně východní u ulice Hlavní třída. Stezka je součástí Místeckého 

okruhu s označením 6006. Viz. Obr.7, vyznačeno fialovou linkou. 

 

 
Obr. 7 Silniční doprava a cyklostezky 

Zdroj: [13] 
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5 Popis bezbariérových tras 

 

Pro účely bakalářské práce byla řešená oblast rozdělena do tří základních tras. Byly zvoleny 

podle charakteru dané lokality. Trasy „A“ a „B“ vedou sídlištěmi, poslední  trasa „C“ 

prochází historickým jádrem města. Město Místek je plochého reliéfu a výškové rozdíly tudíž 

nejsou velké. Rovinatý terén přispívá k jednodušším možnostem jak upravit oblast pro 

bezbariérové užívání. Ve výkresové části na výkresech č. 01 a č. 02 je vyobrazeno vedení tras 

a objekty občanské vybavenosti, kterou jsou zvolenými trasami propojeny. Taktéž 

z výkresové dokumentace můžeme vyčíst, kde jsou pěší trasy napojeny na dopravní 

infrastrukturu. 

 

Trasa „A“ pokrývá severní část řešené oblasti, kde se nachází sídliště Spořilov. Na tomto 

sídlišti se kromě obytných budov nachází i budovy občanského vybavení. Pomocí trasy „A“ 

jsem tedy propojila obytnou část s objekty veřejně přístupnými. Celkem jsem zde vytipovala 

18 objektů, které jsem posoudila z hlediska bezbariérového přístupu. Jedná se o hlavně školy, 

ať už mateřské, základní nebo střední, dále hotely, restaurační zařízení, objekty pro 

volnočasovou aktivitu, obchodní domy a ze zdravotních zařízení např. o polikliniku a lékárnu. 

Z hlediska stavebních úprav se jedná o pěší trasu, která zahrnuje jak bezbariérové chodníky 

vyhovující požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. (ulice 8.pěšího pluku), tak i chodníky, které 

potřebují lokální úpravy v kritických místech. Na ulicích Anenská, Riegrova a pěší zóna ulice 

Pionýrů potřebují celkovou rekonstrukci. Po obvodu trasy se nachází napojení na městskou 

hromadnou dopravu prostřednictvím zastávek.  

Na trasu „A“ navazuje na ulici 8.pěšího pluku trasa „C“ a s trasou „B“ je spojena naulici 

Ostravská. 

 

Trasa „B“je navržena v jihozápadní oblasti, na sídlišti Kolaříkovo. Stejně jako trasa „A“ 

propojuje objekty občanské vybavenosti a obytnou část. Je propojeno celkem 11 objetků 

z toho 6 objektů je vzdělávacího charakteru. Na trase v ulici Fibichova má sídlo integrované 

centrum poskytující denní stacionář. Součástí této trasy je kromě pěší dopravy i městská 

hromadná doprava. Tu v pěti časech přes týden a pouze v jednom čase v neděli zajišťuje 

nízkopodlažní autobusy. Ve zbývajících časech jezdí bariérové linky. Chodníky jsou 

v nadměrné většině bez  úprav zajišťující bezbariérovost. Jsou řešeny jen krátké úseky, které 

na sebe nenavazují. 
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Trasa „C“ prochází historickým jádrem města. Nenapojuje pěší zóny na dopravu. Propojuje 

mezi sebou objekty občanské vybavenosti v návaznosti na trasy „A“ a „B“. Objekty zahrnují 

především bankovní instituty, obchody, ústřední poštu města a školské zařízení. V součtu je 

propojeno 13 objektů. Chodníky jsou v celé trase „C“ provedeny z žulových kostek. 

 

 

5.1  Trasa „A“ –Rozbor současného stavu 
 

5.1.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 
 

Celkový přehled budov občanské vybavenosti na trase „A“ je znázorněn ve výkresové 

dokumetnaci. Zabývají se tím výkresy č. (01, 02, 07, 08).Výkresy zachycují pomocí fotek 

současný stav vstupů do vytipovaných objektů. Následuje podrobný popis vybraných čtyř 

objektů, na kterých je uveden způsob rozboru s ohledem na platnou legislativu. 

 

Restaurace Carbon (pohled A-5) č.26 

Celkové hodnocení – částečně bezbariérový vstup. 

Nově zrekonstruovaná budova má dva vstupy. Jeden přes schodiště z východní strany, druhý 

je v úrovni okolního terénu. Bohužel chodník vedoucí k tomuto vstupu je rozsáhlých výmolů 

a prasklin, které přesahují povolený výškový rozdíl u jednoho druhu povrchu, a to 5 mm. 

Prosklené vstupní dveře nemají na otevíravém křídle madlo a nejsou opatřeny ochranou před 

mechanickým poškozením vozíkem. Prosklená stěna, ve které jsou dveře umístěny, způsobuje 

dezorientaci osobám slabozrakým. V současnosti se zde nachází jeden pruh šířky 50 mm po 

celé délce prosklené stěny. Není dostatečně kontrastní vzhledem ke svému pozadí. [9] [11] 

 

   
 Obr. 8 Bariérový chodník (k č.26) Obr. 9 Východní vchod (č.26) 



25 
 

Mateřská škola – ul. Anenská (pohled A-6) č.20 

Celkové hodnocení – bariérový vstup. 

Vizuální odlišení vstupů do budovy mateřské školy je výborný. Chybí druhý kontrastní pruh. 

Dveřní křídlo není opatřeno madlem a nemá ochranu před mechanickým poškozením. Plocha 

před vstupem není dostatečná, když bereme v úvahu otevírání dveří směrem ven. Dále chybí 

kontrastní značení nástupního a výstupního schodišťového stupně a to pouze na stupnici.  

Zábradlí po obou stranách schodiště by mělo projít změnou madel. Nesprávný tvar madla je 

špatně uchopitený shora.  

  

Lékárna Anenská (pohled A-11) č.19 

Celkové hodnocené – bariérový vstup 

Budova lékárny je zpřístupněna schodištěm a rampou. Obě varianty mají své nedostatky 

z hlediska bezbariérového přístupu. Rampa nemá patřičný podélný sklon max.  6,25% a min. 

šířku 1500 mm. Zábradlí s madlem má pouze po jedné své straně. Přechod na navazující 

chodník je bez výškových rozdílů. Schodiště není kontrastně označeno na nástupním a 

výstupním stupni. Tvar schodišťových stupňů je nepravidelný s přesahem,což norma 

nepovoluje. Každý schodišťový stupeň je jiné výšky. Vstupní dveře nemají ochranu před 

mechanickým poškozením v prosklené části. Nejsou opatřeny madlem na otevíravém dveřním 

křídle. Chybí kontrastní pruhy ve dvou výškách. Vstup navazuje na bariérový chodník. 

Praskliny a výmoly vytvořily nerovný povrch a nepravidelné výškové rozdíly. [3] 

 

   
Obr. 10 Pohled na rampu a schodiště (č.19)    Obr. 11 Pohled na přístupový chodník (č.19) 

 

Cukrárna Ivana Žídková (pohled A-14) č.13 

Celkové hodnocení – Bariérový vstup. 

Poměrně nově otevřená cukrárna, která nabízí příjemné posezení u kávy. Bohužel není 

přístupná všem občanům z hlediska bariérovosti. Prosklená stěna poskytuje příjemné denní 

světlo uvnitř kavárny, ale pro osobu slabozrakou vytváří nepříjemné odlesky, ve kterých se 
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ztrácí vstupní dveře. Chybí kontrastní prvky na prosklených dveřích podle vyhlášky 398/2009 

Sb. Zastaralé dveře jsou opatřeny madlem, jehož tvar není vyhovující. Plynulý přístup 

nevidomých osob ke vchodu této cukrárny je zamezen venkovnímposezením. Před 

poškozením  osobou na vozíku nejsou dveře chráněny do výšky 400 mm nad podlahou. Část 

přilehlého chodníku není bezbariérová. 

 

 

5.1.2 Parkování 
 

Vyhrazená stání pro osoby na invalidním vozíku popř. pro osoby přepravující dítě s kočárkem 

jsou vybudována na trase „A“ pouze u objektů obchodního charakteru (objekt č.14) a na ulici 

8.pěšího pluku. Zde se nachází budova polikliniky, která představuje zvýšenou koncentraci 

pohybu osob se zdravotním či pohybovým omezením.  

  

 
Obr. 12 Letecký snímek ul. 8.pěšího pluku 

Zdroj: [13] 

Současný stav celkového počtu stání na ulici 8.pěšího pluku je 286 z toho 16 vyhrazených 

státní. Parkovací plocha před budovou č. 14 má v součtu 137 míst na parkování a z toho 4 

vyhrazená stání. Na ulici Anenská je v současnosti 5 vyhrazených stání z celkových 193 míst 

pro parkování. Na ulici Riegrova se parkuje podél komunikace pro pěší a stání nejsou 

vyznačena vodorovným značením. 

 

5.1.3 Chodníky 
 

Řešení pěších komunikací na zvolené trase zastupují všechny tři skupiny bariérovosti. Ulice 

Pionýrů je rozdělená svým charakterem na dvě části. Od křižovatky s ul. J. Opletala směrem 

k Riegrově ulici  jsou chodníky šířky 2900 mm, dále pokračuje pěší zónou až k ulici 8.pěšího 

pluku. V prvním úseku je z části řešena betonovou zámkovou dlažbou a části druhé 

Poliklinika 

3x vyhrazené stání 1x vyhrazené stání 
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asfaltovým povrchem. Co se týče pěší zóny, bezbariérová část pokrytá zámkovou dlažbou je 

jen před budou základní školy  Pionýrů (č.34). Zbytek pěší zóny je tvořen starou, popraskanou 

asfaltovou vrstvou, která svými roszáhlými výmoly neumožňuje plynulou chůzi. V podobném 

stavu je i ulice Anenská, která má chodníky široké od 2200 do 2600 mm. Zahradní ulice je 

rovného povrchu, šířky 2200 mm, ale nemá na vnitřní straně trávníkový obrubník ve výšce 

min. 60 mm. Riegrova ulice je v současnosti tvořena betonovou dlažbou starého čtvercového 

formátu. Na mnoha místech je dlažba uvolněná. Šířka chodníků dosahuje 1800 mm. Zámková 

dlažba pokrývá chodníky na ulicích 8.pěšího pluku (š = 3200 mm), Malý Koloredov (š = 1800 

mm), Wolkerova (š = 2000 mm). Podél Hlavní a J. Opletala jsou asfaltové povrchy bez 

výmolů, šířek dosahujících 3600 mm. 

 

 

5.1.4 Přechody pro chodce 
 

Současným stavem s pořízenou fotodokumentací a uvedením základních nedostatků 

jednotlivých přechodů na trase „A“ se zabývají výkresy č. 09 a č. 10. Díky ulici 8.pěšího 

pluku je trasa z poloviny řešena bezbariérově. Dále jsou vzorová řešení rozboru. 

 

Přechod pro chodce na ulici Pionýrů (pohled AP-2) 

nachází se na křižovatce ulic Pionýrů a Jana Opletala. Jedná se o přechod vybavený světelnou 

signalizací, který je po obou stranách správně opatřen varovnými pásy v šířce 400 mm. Na něj 

je napojen signální pás v šířce 800 mm, který je dotažen v přirozené vodící linii. Délka 

signálních pásů přesahuje minimální hodnotu 1500 mm, což zajišťuje správné směrové 

navedení nevidomého na přechod. Délka přecházení dosahuje 13000 mm a tímpřekračuje 

povolených maximálních 7000 mm. Při své délce není opatřen vodícím pásem přechodu. Jak 

už bylo zmíněno přechod je opatřen světelnou signalizací, která ovšem není doplněna o 

signalizaci zvukovou. Sloupek samoobslužného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) je na 

jedné straně nevhodně umístěn mimo signální pás, v průchozím prostoru, který tímpádem 

nedosahuje požadovaných 900 mm. V místě přecházení je na obou stranách přechodu snížený 

obrubník na výšku 20 mm. Barevný kontrast, hmatové odlišení od okolí a rozměrové 

parametry prvků pro samostatný pohyb osob se zrakovým postižením, je u tohoto přechodu 

zajištěn. 
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Celkově jsem zhodnotila tento přechod pro chodce jako částečně bezbariérový, u kterého je 

nutná stavební úprava. 

Přechod pro chodce na ulici Pionýrů (pohled AP-3) 

navazuje na předcházející přechod po chůzi po trase A. Jsou zde zbytečně vynaložené náklady 

na bezbariérovou úpravu, protože není dodržen základní požadavek na kontrast hmatových 

prvků. Stejně tak nejsou dodrženy základní rozměrové parametry hmatových prvků, které by 

měly jednoznačně identifikovat podstatu hmatového prvku. Délka přecházení v ose přechodu 

je naměřena na 12000 mm. Podle uvedeného rozboru jsem zhodnotila tento přechod jako 

bariérový. 

Přechod pro chodce na ulici Anenská (pohled AP-4) 

slouží jako zpomalovací práh do zklidněné obytné zóny. Přistupuje s k němu z obou stran pěší 

zónou, která je z hlediska svého povrchu bariérová. Nevidomá osoba současnou úpravou není 

připravena při chůzi směrem k přechodu, že bude vstupovat do vozovky. Přechod postrádá 

hmatové prvky vnímatelné slepeckou holí a nášlapem. Délka přecházení je 6000 mm. 

Hodnocení tohoto přechodu – bariérový. 

 

 
 Obr. 13 Pěší zóna ul.Pionýrů; přechod AP-4 

 

 
Obr. 14 Letecký snímek ul. 8.pěšího pluku – řešení přechodů 

Zdroj: [12] 

Pěší zóna 

Pěší zóna 

Řešený přechod AP-4 
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Přechod pro chodce na ulici 8.pěšího pluku (pohled AP-5) 

tato ulice prošla v letech 2009 – 2010 rekonstrukcí a úpravy proběhly v souladu s vyhláškou 

398/2009 Sb. Kromě jednoho přechodu (ozn. AP-9), jsou všechny přechody nacházející se na 

této ulici posouzeny jako bezbariérové. Jedná se o přechody s označením AP-5, AP-6, AP-7, 

AP-8. Jsou vybaveny varovným a signálním pásem v hmatové úpravě a v barevném kontrastu 

od okolí. Délka přecházení je u všech stejná, a to 6000 mm. Z tohoto důvodu jsou zbytečně 

opatřeny vodícím pásem přechodu, který na této vzdálenosti není nutný. Signální pásy jsou 

napojenyna varovné a jsou dotaženy ve všech místech k přirozené vodící linii. Změny směrů 

jsou provedené kolmo s přerušením v délce, která se rovná šířce umělé vodící linii, vedoucí 

po chodnících mezi místy pro parkování.  

 

 

5.1.5 Místa pro přecházení 
 

Problematika MPP na trase „A“ není vůbec řešena. Z celkových dvanácti míst pro přecházení 

je pouze jeden ve správné hmatové úpravě. Zbývající místa musejí projít opravou. Souhrnně 

jsou všechna MPP vyobrazena a popsána z hlediska svých současných bariér na výkrese č. 11. 

 

Místo pro přecházení na ulici Anenská (pohled AM-2) 

je řešeno na každé straně odlišně.Obě strany nevyhovují bezariérovému užívání. Na jedné 

straně je snížený obrubník a u něj je položen varovný pás s betonových kostek s hmatnou 

úpravou. Nenavazuje na něj signální pás s požadovaným odstupem 300-500 mm. Na straně 

druhé nejsou žádné úpravy. Obrubník má výšku 100 mm a ohraničuje chodník s asfaltovým 

povrchem. Zcela chybí varovný a signální pás. Délka přecházení činí 6000 mm. Ve směru 

přicházení z obou stran není zajištěna přirozená vodící linie. 

Toto místo je dle mého uvážení posouzeno jako bariérové. 

Místo pro přecházení na ulici Anenská (pohled AM-4) 

pokračujeme-li po trase A od předcházejícího MPP s označením AM-2, dojdeme k dalšímu 

bariérovému MPP. Opět se nachází na ulici Anenská v místě, kde je možnost parkování na 

ulici. Bohužel pro nedostatek parkovacích stání, často stojí automobily i v místě určené 

k přechodu přes silnici. Nemá žádné úpravy zajišťující bezbariérovost. Obě strany nejsou 

v místě napojení na silnici sníženy v obrubníku na 20 mm. Není zde ani varovný ani signální 
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pás s hmatovou a kontrastní úpravou. Přirozená vodící linie chybí. Délka přecházení přes 

silnici je rovných 7000 mm. 

Místo pro přecházení na ulici Malý Koloredov (pohled AM-11) 

Chodník vedoucí ulicí Malý Koloredov je na jedné straně bezbariérově upraven. Po celé délce 

je vedená umělá vodící linie a v místě, kde je výjezd z parkoviště přilehlého obytného domu 

je provedeno MPP se správnými bezbariérovými úpravami. Při pohledu na toto MPP zjistíme, 

že je na obou stranách snížen obrubník na 20 mm, signální pás šířky 800 mm má délku 1500 

mm, je správně odsazen od varovného pásu o 400 mm a je napojen na umělou vodící linii. 

Varovný pás přesahuje signální pás na obě strany o 800 mm a je proveden v hmatové a 

kontrastní úpravě, celkové šířky 400 mm. Jediné co nevyhovuje jsou špatně umístěné 

popelnice, které zasahují do prostoru samotného místa pro přecházení. 

Místo pro přecházení na ulici Malý Koloredov (pohled AM-12) 

V křižovatce ve tvaru T s ulicí Anenská se náchází MPP, které není řešeno. Z jedné strany 

sepřichází po chodníku z betonové zámkové dlažby, kde přirozenou vodící linií jsou stěny 

budov. Z opačné strany se přichází po asfaltovém chodníku, rovného povrchu, bez zajištěné 

přirozené vodící linie. Zcela zde chybí prvky umožňující přechod nevidomým osobám. 

Obrubník je snížen v MPP pouze na jedné straně. Délka přecházení činí 7000 mm. Zhodnotila 

jsem jej jako bariérové s nutnými stavebními opravami. 

 

 

5.1.6 MHD zastávky 
 

Na trase „A“ se nachází pouze čtyři zastávky hromadné dopravy. V celkovém poměru 

bariérové a bezbariérové jsou zastávky hodnoceny 1:1. Předmětem výkresu č. 12 je rozbor 

všech zastávek veřejné dopravy na trase „A“. Kritéria hodnocení jsou uvedena v kapitole 6 

Návrh řešení problémových míst v bodě 6.6. 

 

Zastávka na ulici Jana Opletala (pohled AZ-1) 

Celkové hodnocení – bariérová zastávka. 

Dle normy ČSN 73 6425 se jedná o zastávku na jízdním pruhu. Čekací plocha na nástupišti je 

v šířce větší než 2000 mm. Hrana nástupiště není označena a chybí hmatný prvek. Výška 

nástupiště nedosahuje požadovaných 200 mm nad vozovkou. 
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Zastávka na ulici Ostravská (pohled AZ-2) 

Celkové hodnocení – bariérová zastávka. 

Hrana nástupiště není kontrastně označena a není vyvýšena do požadovaných 200 mm nad 

vozovku. Chybí hmatné prvky umožňující nástup nevidomým osobám. Chybí umělá vodící 

linie, nekterou by navazoval hmatný pás. Dostatečná čekací plocha. 

Zastávky na ulici 8. pěšího pluku  (pohled AZ-3 a AZ-4) 

Celkové hodnocení – bezbariérové zastávky. 

Správné označení hrany nástupiště kontrastním pásem. Je použitý bezbariérový zastávkový 

obrubník s výškou 200 mm nad vozovkou. Signální pás s hmatnou úpravou navazuje na 

přirozenou vodící linii. Prostor vedle označníku je zachován na min. 900 mm. Šířka zastávek 

je 2500 mm. 

 

 

5.1.7 Vyhodnocení trasy „A“ 
Prosklené vstupy do budov nemají správná kontrastní značení, v mnoha případech chybí 

madlo na dveřním křídle.  

Parkovací stání nejsou zohledněna na sídlištích. 

Povrchy chodníků je třeba stavebně upravit na délce cca 1620 m. 

U přechodů je nejčastějším problémem jejich délka přecházení. Není vložen bezpečnostní 

dělící ostrůvek. 

Místa pro přecházení nejsou řešena, tužíž je potřebná celková rekonstrukce. 

Zastávky nejsou vyvýšené napožadovanou výšku 200 mmnad vozovku prostřednictvím 

bezbariérového zastávkového obrubníku. Není označen bezpečnostní odstup a nejsou vloženy 

hmatové prvky. 

Z následujícího grafu vyplývá, jaký je současný stav z pohledu bezbariérového využívání 

v oblastech vstupů do budov občanské vybavenosti a na pozemních komunikací v místech pro 

přecházení a na přechodech pro chodce a nakonec také s pohledem na zastávky hromadné 

dopravy města. 
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Graf 1 – Vyhodnocení současného stavu bariér na trase „A“ 
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5.2   Trasa „B“ - Rozbor současného stavu 
 

5.2.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 
 

Celkový přehled budov občanské vybavenosti na trase „B“ je znázorněn ve výkresové 

dokumetnaci na výkresech č. (01, 02, 13). Výběrem čtyř objektů z celkových 11 

hodnocených, je uvedeno, jakým rozborem vstup musí projít před konečným vyhodnocením 

z hlediska bariérovosti. 

 

Mateřská škola Frýdek – Místek (pohled B-3) č.21 

Celkové hodnocení – bariérový vstup. 

Z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. jsem posoudila tento vstup jako bariérový, protože 

nevyhovuje požadavkům zpřístupnění ani jednomu druhu handicapu. Osoby slabozraké 

nerozliší vstup od okolní prosklené plochy. Nejsou zde kotrastní prvky ani na schodišti 

(nástupní a výstupní stupeň) ani v podobě vizuálních pruhů na prosklené části dveří. Pro 

uchopení dveří osoby na vozíku nejsou tyto opatřeny madlem v celé šířce dveřního křídla. 

Schodiště postrádá po obou stranách zábradlí s madly v požadované výšce a s požadovaným 

přesahem. 

Gymnázium Petra Bezruče (pohled B-7) č.9 

Celkové zhodnocení vstupu je bariérové.  

Pro slabozraké osoby je nutné doplnit celkem tři vstupní prosklené dveře o barevně kontrastní 

pruhy ve výškách a rozměrových parametrech dané vyhláškou. Nástupní a výstupní stupeň 

schodiště, byl sice označen, ale dnes toto nemůžeme považovat za kontrastní. Proto je nutné 

označení obnovit a provést pouze na stupnicích, nikoli na podstupnicích. Tvar schodišťových 

stupnů je kolmý, a povrch není kluzký. Současná madla jsou nevhodného, shora špatně 

uchopitelného tvaru, bez minimálního přesahu 150 mm u nástupního stupně. To znemožňuje 

osobám s omezenou schopností pohybu, např. student se zlomenou nohou, plnohodnotně 

využít tato madla. 

Jesle Frýdek – Místek (pohled B-10) č.39 

Celkové zhodnocení – částečně bezbariérový vstup. 

Lokalita jeslí se nachází téměř ve středu klidného sídlišti Kolaříkovo. Vyhovuje tedy 

zvýšenému výskytu pohybu dětí do 6-ti let. K této budově se přichází po bezbariérovém 

chodníku. Vstupní branka je dostatečné šířky. Samotné vstupní dveře ovšem nevyhovují 
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požadovaným rozměrům, tj. min. šířka 1250 mm. Kontrast vstupu také není zajištěn. Na 

rozdíl od bezbariérového chodníku vně areálu jeslí, se uvnitř nachází plocha z popraskaného 

asfaltového povrchu. Praskliny přesahují výšku 20 mm. Je tedy za potřebí navázat na 

přístupový chodník a vyměnit starý asfalt za nový rovný povrch, např. zámkovou dlažbu. 

 

   
 Obr. 15 Bezbariérový chodník (k č.39)     Obr. 16 Bariérová plocha uvnitř  

  areálu jeslí (č.39) 

 

GE-Money bank (pohled B-11) č.4 

Celkové zhodnocení – částečně bezbariérový vstup. 

Do banky potažmo k bankomatu je volen přístup po bezbariérové rampě. Délka je větší než 

9000 mm, proto je správně přerušena mezipodestou. Její délka vyhovuje minimálnímu 

rozměnu 1500 mm. Rampa ústí do přilehlého parkoviště bez výškových rozdílů. Pro osoby 

zrakově postižené tato rampa není opatřena  pevnou zábranou výšky 300 mm a není tak 

zabráněno volnému vstupu do prostoru, kde se mohou pohybovat vozidla. Na vstupních 

dveřích má být madlo umístěné na opačné staně než jsou závěsy. Vizuální kontrast pro 

snadnou orientaci je zajištěn. Chybí kontrastní pruhy a ochrana předmechanickým 

poškozením vozíkem na prosklených vstupních dveřích. 

 

5.2.2 Parkování 
 

Na sídlišti Kolaříkovo se vyskytují vyhrazená stání v obytné zástavbě. Podle §4 bodu (2) 

z vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. však nevyhovuje počet vyhrazených stání na celkový počet 

stání dílčí parkovací plochy. Nevyhovují ani rozměrové parametry nutné k zajištění 

nastoupení a vystoupení osoby do/z vozidla. Na ulic Čs. Armády jesou dvě parkovací plochy. 

Jedna obsahuje 84 míst z toho 4 vyhrazená. Druhá 85 z toho 2 vyhrazená stání. Parkování na 

ulici M. Majerové čítá 70 míst vč. 5 vyhrazených stání. Parkoviště na ul. J. Trnky má 1 místo 
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z 80-ti a na ul. Vrchlického 4 z 50-ti. Před budovami č.37 Žirafa – integrované centrum o 

celkovém počtu parkovacích míst 19 a před bankou GE Money bank č.4 s celkovými 60 

parkovacími místy, jsou vyčleněna celkem 3 vyhrazená stání. Před kostelem sv. Jana a Pavla 

jsou stání 2 z celkových 9.  

 

   
Obr. 17 Nevhodně řešená vyhrazená stání  

(ul. Jiřího Trnky-vlevo; ul. Vrchlického;ul.Čs. Armády - vpravo) 

 

 

5.2.3 Chodníky 
 

Na celé trase „B“ se nenachází žádné pěší komunikace, které by nevyhovovaly svou šířkou. 

Základním nedostatkem je stav povrchu. Z asfaltového povrchu jsou chodníky na ulicích 

Fibichova (š = 2200 mm), V. Nezvala (š = 3200 mm), Vrchlického (šířka v rozmezí 2000-

2600 mm), Čs. Armády(š v rozmezí od 2200 do 3000 mm), Brožíkova (š = 2300 mm), 

J.Trnky (š = 2000 mm), 17. Listopadu (šířka je 3000 mm). Ulice Ostravská je lemovaná 

chodníky šířky 3600 mm z betonové zámkové dlažby. Stejně tak je i řešená pěší komunikace 

na ulici Lidická, kde jsou vizuálně odlišeny vjezdy do garáží. (viz Obr.18) Celkovou 

rekonstrukcí musí projít ulice B. Němcové viz Obr.19.  

 

   
 Obr. 18 Pohled do ulice Lidická  Obr. 19 Pohled do ulice B. Němcové 
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5.2.4 Přechody pro chodce 
 

Aktuální stav přechodů pro chodce a jejich rozmístění na trase je znázorněno na výkresech č. 

05, 14, 15 ve výkresové části. Prostřednictvím fotodokumentace jsou zachyceny detaily 

každého přechodu, což posloužilo pro jejich vyhodnocení. Níže jsou vybrané čtyři vzorové 

přechody, které jsou popsány. Výběr byl volen podle množství nutných úprav u jednotlivých 

přechodů a podle jejich rozdílnosti. 

 

Přechod pro chodce na ulici Ostravská (pohled BP-2) 

Velice frekventovaný přechod pro chodce. Je umístěn v dosahu zastávek hromadné dopravy. 

V současné době je opatřen 3D zvýrazněním přechou a zemními LED návěstidly. Je veden 

přes čtyři jízdní pruhy v délce 14500 mm bez dělícího ochranného ostrůvku. Po obou stranách 

má varovný pás přesahující signální pás o 1600 mm na každou stranu. Je v šířce 400 mm 

s hmatovou úpravou a kontrastní barvou. Signální pás je dotažen k přirozené vodící linii a je 

spojen s varovným pásem. Obrubníky v místech přecházení jsou sníženy na úroveň vozovky. 

Přechod pro chodce na ulici Ostravská (pohled BP-5) 

Tento přechod svou délkou přesahuje max. vzdálenost přecházení 6500 mm resp. 7000 mm. 

Jeho délka je 14500 mm, bez vodícího pásu přechodu. Správně je bezbariérově řešen pouze 

na jedné straně, proto jsem jej zhodnotila jako částečně bezbariérový. Je dodržen snížený 

obrubník. Na řešené straně jsou na sebe napojeny varovný pás se signálním. Varovný má 

správnou šířku 400 mm, je hmatně odlišen nášlapem od okolí a je kontrastní. Signální pás je 

dotažen až k vodící linii trávníkového obrubníku. 

Přechod pro chodce na ulici Československé armády (pohled BP-6) 

Opět je každá strana řešena odlišně. Signální pás šířky 800 mm jdoucí od přirozené vodící 

linie by měl být doplněn o vodící pás přechodu, protože je přecházení vedeno šikmým 

směrem. Délka přecházení je 7000 mm. Protější strana není řešena vůbec. Není ani dodrženo 

snížení obrubníku. Hodnocení tohoto přechodu pro chodce je bariérové. 

Přechod pro chodce na ulici 17. listopadu (pohled BP-10) 

Je opatřen dělícím ochranným ostrůvkem, který ve svém prostoru ovšem není opatřen 

varovným a signálním pásem. Nevidomý tak není schopen rozeznat, že opět vstupuje do 

vozovky a je tak ohrožen na životě. Přechod je opatřen signálními a varovnými pásy se 

správnými rozměrovými parametry a kontrastní a hmatové úpravy. Nedostatkem je pouze 

provedení dělícího ostrůvku. Proto jsem jej zhodnotila jako částečně bezbariérový. 
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5.2.5 Místa pro přecházení 
 

Dodrženou bezbariérovou úpravou MPP na trase „B“ jsou snížené obrubníky. Chybnost 

řešení spočívá ve hmatových prvcích. Zmapování je na výkrese č.16. Níže je uveden postup 

rozboru čtyř vzorových míst pro přecházení. 

 

Místo pro přecházení na ulici Československé armády (pohled BM-2) 

Všechny MPP vyskytující se na ulici Čs. Armády jsou bariérové. BM-2 nemá snížený 

obrubník v místě přecházení. Není opatřen varovným pásem šířky 400 mm. Nenavazuje na 

něj signální pás s požadovaným odstupem 300-500 mm. Délka přecházení dosahuje 9000 

mm. Není zajištěna přirozená vodící linie. 

Místo pro přecházení na ulici Vrchlického (pohled BM-4) 

Částečně bezbariérové místo pro přecházení. Na ulici Vrchlického proběhly úpravy chodníků 

vč. MPP v době, kdy platily vyhlášky č. 369/2001 Sb. a vyhlášku 492/2006 Sb. V jejich znění 

bylo uvedeno, že místo pro přecházení neslouží jako místo pro přechod přes silnici osobám se 

zrakovým postižením. Proto byly provedeny pouze úpravy ve formě sníženého obrubníku na 

20 mm nad vozovkou, umístění varovného pásu v šířce 400 mm po délce sníženého 

obrubníku a vyvýšení přirozené vodící linie na vnitřní straně chodníku, které vedlo 

k nejbližšímu přechodu pro chodce. 

Tyto vyhlášky byly zrušeny vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., kde stojí, že místo pro 

přecházení je místem určeným pro přechod přes silnici i osobám s omezenou schopností 

orientace v případě, že je bezpečné. Proto nevidomé na tyto místa můžeme navést signálním 

pásem, který je odsazen od varovného pásu o 300 – 500 mm. Ty na MPP BM-4 musí být 

doplněny. 

Místo pro přecházení na ulici Vrchlického (pohled BM-6) 

Každá strana je řešena jinak. Jedna strana obsahuje varovný pás se správnou šířkou a 

sníženým obrubníkem. Signální pás by měl být odsazen o 300 - 500 mm od varovného pásu, 

což není dodrženo. Navazuje na přirozenou vodící linii v podobě trávníkového obrubníku. Je 

zajišten kontrast umístěných pásů. Na protější straně chodník není upraven pro přecházení. 

Není snížený obrubník na max. výšku 20 mm. Chybí varovný i signální pás. Přirozenou 

vodící linií je podezdívka plotu. 5000 mm je délka přecházení. Celkově jsem zhotnotila toto 

MPP jako bariérové. 
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Místo pro přecházení na ulici Československé armády (pohled BM-12) 

Délka přecházení tohoto bariérového MPP je 7000 mm. Není opatřen hmatově a kontrastně 

upravenými pásy. Navazuje na bariérové chodníky bez přirozené vodící linie. 

 

 

5.2.6 MHD zastávky 
 

Hodnocení zastávek hromadné dopravy je proveden dle platné normy ČSN 73 6425 a 

vyhlášky MMR 398/2009 Sb. Rozpis zásad pro návrh a posudek je uveden v kapitole 6 

Návrhová řešení problémových míst v bodě 6.6. Popis všech zastávek na trase B se nachází ve 

výkresové části na výkrese č.17. Následují vzorové rozbory. 

 

Zastávka na ulici Ostravská (pohled BZ-1) 

Celkové hodnocení – bezbariérová zastávka. 

Čekací plocha nástupiště je 8000 mm. Signální pás navazuje na přirozenou vodící linii, kterou 

tvoří trávníkový obrubník ve výšce 60 mm. Hrana nástupiště je ve výšce 160 mm nad 

vozovkou a je v celé své délce kontrastně označena bez hmatné úpravy. Zastávkový označník 

je umístěn správně na straně hrany nástupiště a ve vzdálenosti 500 od signálního pásu. 

Přístřešek je vzdálený od hrany nástupiště 3000 mm a od signálního pásu 1500 mm. 

Zastávky na ulici Československé armády (pohled BZ-2 a BZ-3) 

Celkové hodnocení – bariérové zastávky. 

Nejsou stavebně upraveny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Výška nástupiště doashuje 100 mm nad vozovkou, není použit zastávkový bezbariérový 

obrubník, chybí kontrastní pás v bezpečnostním odstupu od vozovky a zcela chybí signální 

pás s hmatnou úpravou. Čekací plocha je 2000 mm široká. Na zastávce BZ-2 je zajis´štěna 

vodící linie podezdívkou plotu. Zastávka BZ-3 je bez přirozené vodící linie. 

Zastávky na ulici 17.listopadu (pohled BZ-8) 

Celkové hodnocení – bariérové zastávky. 

Zastávka není opatřena signálním a kontrastním pásem. Není zajištěna přirozená vodící linie. 

Výška nástupní plochy je 120 mm nad vozovkou. Čekací plocha dosahuje šířky 6000 mm. 

Přístřešek je umístěn mimo čekací plochu.  

Zastávky na ulici Československé armády (pohled BZ-10) 

Celkové hodnocení – částečně bezbariérové zastávky. 
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Přístřešek a zastávkový označník je ve správném odstupu od signálního pásu šířky 800 mm. 

Nevhodně upravena hrana nástupiště. Je zvolena jiná dlažba ve stejné šedé barvě, jako zbytek 

nástupní plochy. Není zajištěn kontrast. Výška nástupiště dosahuje 160 mm. Ostatní 

požadavky na bezbariérové užívaní jsou v pořádku a vyhovují legislativě. 

 

 

5.2.7 Vyhodnocení trasy „B“ 
Nejčastějšími nedostatky ve vstupech do objektů kontrastní značení prosklaných vstupních 

dveří, kontrastní značení schodiště. Umístění a madel u schodišť a na otevíravém dveřním 

křídle. 

Vyhrazená stání na sídlištích navýšit tak, aby jejich podílový počet vyhovoval požadavkům. 

Chodníky potřebují úpravu na délce cca 2194 m. 

Nejvíce opakované nedostatky je délka přecházení přesahujcí max. 6500 mm. Rozdílost 

řašení každé strany u jednoho přechodu. 

Nevyhovující hmatové úpravy jsou nejčastěšími nedostatky u míst pro přecházení. 

Zastávky nejsou řešeny v 9 případech z 11.  

 

Dle grafu 2 je vidět, že ve všech studovaných skupinách převažuje špatné nebo žádné řešení z 

hlediska bezbariérového užívání. 

 

 
Graf 2 – Vyhodnocení současného stavu bariér na trase „B“ 
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5.3  Trasa „C“ - Rozbor současného stavu 
 

5.3.1 Vstupy do budov občanské vybavenosti 

 
Ve výkresové dokumentaci na výkresech č. (01, 02, 18, 19) jsou znázorněny všechny vybrané 

objekty občanské vybavenosti. Dále jsou uvedeny čtyři vzorová řešení analýzy současného 

stavu vstupů do objektů na trase „C“. 

 

Unicredit bank (pohled C-1) č.7 

Celkové hodnocení – částečně bezbariérový vstup. 

Prosklené vstupní dveře mají tmavý rám, čímž se vizuálně odlišují od přilehlého okolí. Musí 

být doplněny o výrazně kontrastní pruhy šířky 50 mm ve výškách v rozmezí 800 – 1000 mm a 

1400 – 1600 mm. Zasklení je níže než 400 mm nad podlahu, a proto je důležité ochránit je 

před mechanickým poškozením vozíkem. Dveřní křídlo musí být doplněno o madlo na straně 

opačné než jsou závěsy. Plocha před vstupem je rovného povrchu, tvořená kamennou 

dlažbou. Vstup na tuto plochu plynule navazuje. 

Česká pošta (pohled C-3) č.8 

Celkové hodnocení – bariérový vstup. 

Na poštu musí jít čas od času každý člověk. Proto frekvence využití vstupu je vysoká. Česká 

pošta je umístěna kousek od náměstí Svobody na dobře dostupném místě. Vstup musí projít 

následujícími úpravami, aby splnil podmínku bezbariérovosti. Kontrastně označit stupnici 

nástupního a výstupního schodišťového stupně. Madlo schodiště upravit o přesah o 150 mm.  

Doplnit prosklené dveře vizuálně kontrastními pruhy ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 

1600 mm. Přemontovat dveřní madlo ze strany závěsů na stranu druhou. Chybí ochrana 

skleněné výplně před poškozením vozíkem. Vstupní dveře jsou pravé, tudíž se otevírají kolmo 

k ose rampy. V případě, že vychází osoba z budovy, neuvidí osobu přicházející po rampě a 

může dojít ke střetu s dveřmi. Navrhuji vyměnit dveře pravé za levé. 

Albert (pohled C-5) č.38 

Celkové hodnocení – částečně bezbariérový vstup. 

Hypermarket má dva vstupy, které jsou ve stejné výškové úrovni. Oba jsou propojeny 

podestou, která plynule navazuje na stoupající pěší zónu směřující k náměstí Svobody. 

Z tohotosměru je přístup bez bariér pro osoby s kočárky, na vozíku nebo s francouzskými 

holemi. Z Antonínova náměstí je přístup přes schodiště bez kontrastního označení nástupního 
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a výstupního schodišťového stupně na stupnici. Zábradlí má kovové madlo, hranatého tvaru a 

bez přesahu. Nutno změnit stávající madlo za madlo z tepltého materiálu a s přesahem. 

 

   
 Obr. 20 Napojení podesty  Obr. 21 Vstup ze směru náměstí 

  na pěší zónu (č.38) Svobody (č.38) 

 

 

ERA – Poštovní spořitelna (pohled C-12) č.3 

Celkové hodnocení – bezbariérový vstup. 

Bezbariérovou rampu je nutno doplnit o zábradlí s výškou madla 900 mm na straně přilehlé 

k budově. Plocha před samotným vstupem dostatečně umožňuje změnu směru osobě na 

invalidním vozíku, i manipulaci s kočárkem. Tvar schodišťových stupňů není kolmý. 

Vyrovnávací stupně jsou bez potřebného madla ve výšce 900 mm. Chybí kontrastní značení 

na prosklených dveří ve výšce v rozmezí 1400 až 1600 mm. Není zajištěna ochrana před 

mechanickým poškozením. 

Přístup k bankomatu je bezbariérový, bezprostředně z chodníku. Z důvodu bezpečnosti je 

bankomat olemován zrcadlovou plochou, která může vytvářet nepříjemné odlesky – nevýhoda 

pro osoby slabozraké. 

 

 

5.3.2 Parkování 
 

Dopravní obslužnost osobními automobily je na trase „C“ pouze formou zásobování do 

obchodních zařízení. Vjezd je povolen na ulicích U Staré pošty, J.V.Sládka, Náměstí Sobody 

a z části Pivovarská. V oblasti se nachází dvě parkoviště. Jedno při vjezdu na ulici 

Pivovarskou, kde je celkový počet parkovacích stání 115 z toho 4 jako vyhrazená. Druhé je na 

začátku ulice J.V.Sládka o 74 parkovacích míst bez vyhrazených stání. 
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5.3.3 Chodníky 
 

Kromě ulice Ostravská jsou v celé trase „C“ chodníky v jednotném materiálu, a to 

ze žulových kostek. Napříč tomuto materiálu jsou chodníky rovného povrchu. Přirozenou 

vodící linií tvoří stěny budov. Jedná se o zklidněnou část města, kde převažuje pěší doprava. 

Chodníky plynule přechází ve vozovku bez výškových rozdílů, popř. rozdíly nejsou větší než 

20 mm. Rozlišení mezi chodníkem a vozovkou je pouze hmatnou úpravou rozeznatelnou 

nášlapem nebo slepeckou bílou holí v obrubníku hladkého povrchu.  

 

 

5.3.4 Místa pro přecházení 
 

Protože se jedná o trasu vedenou historickým jádrem města, ustupuje se zde od vizuálních 

kontrastů hmatových prvků. V sekci 6.3.3. je popsán vztah chodníků ku vozovce.  

 

 

5.3.5 Přechody pro chodce a MHD zastávky 
 

Na této trase se nenachází žádné přechody pro chodce ani zastávky hromadné dopravy. 

 

 

Vyhodnocení trasy „C“ 

Z grafu 3 lze vyčíst procentuální zastoupení objektů ve vztahu k bezbariérovému přístupu.  

 

Graf 3 – Vyhodnocení současného stavu bariér na trase „C“ 
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6 Návrhová řešení problémových míst 
 

Tato kapitola se zabývá návrhem úprav jednotlivých problémových míst, které povedou 

k odstranění bariér a zpřístupní se tak osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

6.1  Vstupy do budov občanské vybavenosti 
 

Restaurace Carbon (pohled A-5) č.26 

Vstup do budovy restaurace je prosklenými dveřmi. Tyto musí být doplněny o pruh šířky 

nejméně 50 mm nebo pásem značek o průměru 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm 

ve výškách v rozmezí 800 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm, které budou jasně vidiltelné vůči 

pozadí. Otevíravé dveřní křídlo musí být v celé své šířce opatřeno madlem pro možnost 

uzavření dveří osobou na vozíku. Zasklení dveří musí být od výšky 400 mm.  

Mateřská škola – ul. Anenská (pohled A-6) č.20 

Vstupní dveře jsou zaskleny níže než 400 mm nad podlahou, a proto musí být opatřeny 

ochranou před mechanickým poškozením. Dveřní křídlo musí být opatřeny madlem na straně 

opačné, než jsou závěsy. Nutné doplnění o kontrastní pruhy nebo pásy značek šířky 50 mm 

(resp. o průměru 50 mm, vzdálenými mezi sebou max. 150 mm) ve výškách 800 -1000 mm a 

1400 – 1600 mm. Nástupní schodišťový stupeň musí být na své stupnici označen kontrastní 

povrchovou úpravou. S ohledem na pohyb dětí do 6-ti let bude vhodné doplnit i o madlo ve 

výšce 400 - 500 mm. Správný tvar madla je kulatý, snadného úchopu shora. Návrh stavební 

úpravy je doplnění o bezbariérovou rampu šířky min. 1500 mm v podélném sklonu nejvýše 

v poměru 1:16 a příčném sklonu v poměru 1:100. Bude opatřena po obou stranách madly ve 

výšce 900 mm a dalšími madly ve výšce 750 mm s přesahem o 150 mm na začátku a konci 

rampy. Dále dojde k rozšíření plochy před vstupem pro snadnou manipulaci s kočárkem. 

Délka podesty ve směru přístupu musí dosahovat min. 2000 mm.  

Lékárna Anenská (pohled A-11) č.19 

Rampa musí bý rozšířena na požadovaných min. 1500 mm a upravena tak, aby vyhovoval 

max. podélný sklon 6,25%. Musí být doplněna o druhé madlo na straně budovy ve výšce 900 

mm i s opatřením proti sjetí vozíku, resp. prvkem pro bílou hůl, ve výšce 100 - 250 mm. 

Schodiště musí být doplněno o kotrastní povrchovou úpravu na nástupním a výstupním 

schodišťovém stupni. Nutno opatřit druhým zábradlím s madlem ve výšce 900 mm 
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ergonomického tvaru. Další úpravou je doplnění vstupních dveří o jasně viditelné pásy ve 

výškách v rozmezí 800 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm. Prosklení musí být chráněno před 

mechanickým poškozením vozíkem. 

Cukrárna Ivana Žídková (pohled A-14) č.13 

Vstupní dveře nevyhovují požadavkům na kontrast vůči okolí a pozadí. Proto musí být 

opatřeny ve své prosklené části kontrastními pruhy šířky 50 mm ve výškách 800 – 1000 mm a 

1400 – 1600 mm. Současné madlo nevyhovuje úchopu shora. Nutná výměna za madlo 

stejného materiálu (dřevo – příjmené na dotek), ale  ergonomického tvaru ve vzdálenosti od 

výplně dveřního křídla o nejméně 60 mm. Madlo musí být taktéž na straně opačné než jsou 

závěsy pro umožnění uzavření dveří osobou na vozíku. Mělo by být přesunuto venkovní 

posezení z průchozího místa šířky 900 mm podél přirozené vodící linie. 

Mateřská škola Frýdek – Místek (pohled B-3) č.21 

Vhodnou stavební úpravou je v tomto případě doplnění o bezbariérovou rampu podélného 

sklonu 6,25%, s oboustranným zábradlím s madly ve výšce 900 mm pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Dále zde musí být vodící tyč ve výšce v rozmezí 100 - 250 mm pro bílou 

hůl, která poslouží i jako opatření proti sjetí vozíku. Úprava musí zahrnout rozšíření podesty. 

Vstupní dveře jsou otevíravé ven a manipulační plocha v současné době nevyhovuje 

požadované délce 2000 mm. 

Samotné prosklené vstupní dveře musí být doplněny o: 

- kontrastní pruhy ve výškách 800 – 1000 mm a 1400 -1600 mm 

- dveřní madlo v celé jeho šířce na straně opačné, než jsou závěsy 

- kliku správného úchopu shora 

Schodiště musí projít následujícími úpravami: 

- kontratní označení nástupního a výstupního stupně na stupnici 

- doplnění o zábradlí s madly ve výšce 900 mm a 400 -500 mm pro děti do 6 let 

- odstranění kluzké dlažby, která tvoří povrch schodiště za materiál s úpravou proti 

skluzu 

Jesle Frýdek – Místek (pohled B-10) č.39 

Vstupní dveře jsou jednokřídlové, proto by měly být rozšířeny na min. 1250 mm, pro 

umožnění vstupu osobou s omezenou schopností pohybu. Měly by být opatřeny madlem. 

Kontrast dveří bude zajištěn např. změnou barvy fasády. Asfaltový povrch chodníku uvnitř 

areálu jeslí musí být zaměněn za rovnější např. zámková betonová dlažba. 
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GE-Money bank (pohled B-11) č.4 

Rampa vybíhající do volného prostoru musí mít pevnou zábranu nebo sokl do výšky min. 300 

mm nebo zarážkou pro bílou hůl ve výšce 100 až 250 mm tak, aby bylo zabráněno vstupu pod 

vozidlo. Vtomto případě je nutné chodce navést na stranu vyhrazeného parkovacího stání 

vedle rampy. Vstupní dveře musí projít doplněním o kontrastní pruhy v požadovaných 

výškách popsané např. u vstupu do Restaurace Carbon (pohled A-5) č.26. Špatně umístěné 

madlo, které v současnosti neplní svou funkci, musí být přemístěno na stranu opačnou než 

jsou závěsy. 

 

Vstupy do následujících objektů je nutné doplnit o kontrastní pruhy a madlo na dveřním 

křídle. Pravidla pro umístění jsem uvedla u objektu č. 26 Restaurace carbon (A-5). Jedná se o 

objekty:  

Jysk s.r.o. (A-2), Hotelový dům Paskov (A-4), Inva Group (A-15), MŠ, ZŠ a střední škola (A-

16), ZŠ, MŠ Čs. Armády (B-1), Unicredit bank (C-1), Rossman drogerie (C-4), Lékárna Viola 

(C-6), Koloseum Café-Creperie (C-8), Stomatochirugie (C-10), Raiffeisen bank (C-11), 

Bankomat (C-13). 

 

Úpravy přístupového schodiště, rampy a manipulační plochy před vstupem podle vyhlášky 

398/2009Sb. jsou uvedeny u vstupu do objektu č. 20 Mateřská škola (A-6). Podobnými 

změnami musí projít níže uvedené vstupy do objektů: 

Hospoda U lékárny (A-9), Klub a galerie U Černého kocoura (A-12), Bar Cobra (A-13), 

Tesco stores ČR, a.s. (B-2), Střední uměleckoprůmyslová škola (B-4), Primat (B-6), 

Gymnázium Petra Bezruče (B-7), Kavkova vila (B-9), Římskokatolická farnost Místek (C-2), 

Česká pošta (C-3), Albert (C-5), ZUŠ FM (C-7), ERA poštovní spořtelna (C-12). 

 

6.2  Parkování 
 

Přesná pravidla pro umístění správného počtu vyhrazených stání pro osoby těžce pohybově 

postižené nebo osoby doprovázející dítě v kočárku na vyznačených vnějších parkovacích 

plochách pro osobní motorová vozidla uvádí vyhláška 398/2009 Sb. Znázornění správného 

technického provedení vyhrazeného stání s minimálními rozměrovými parametry se nachází 

v oddílu 2.2. Zásady vnějšího bezbariérového prostředí této bakalářské práce. 
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Níže uvedené nedostatky vyhrazených stání na jednotlivých trasách budou navrženy podle 

pokynů technického provedení v bodě 2.2. 

 

Trasa „A“ 

V kapitole 5 Popis bezbariérových tras v bodě 5.1.2 je uvedené rozmístění parkovacích ploch 

s počtem míst pro parkování na trase „A“. Forma stávajího stavu na ulici 8.pěšího pluku, 

vyhovuje požadavkům vyhlášky. Na ulici Anenská je třeba vyčlenit mininálně další dvě 

vyhrazená stání. Ulice Riegrova by měla projít rekonstrukcí parkovacích ploch i chodníků 

(kterými se zabývá následující bod) tak, aby byla jasně stanovená místa k parkování, počty a 

rozměrové parametry vyhrazených stání vyhovovaly uvedené vyhlášce a byly správně 

přístupny na nejbližší komunikaci pro chodce. U obchodního zařízení JYSK s.r.o. (objekt 

č.14) počty vyhrazených stání taktéž nevyhovují počtům uvedených ve vyhlášce. Je třeba 

vyhradit ještě minimálně 2 parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené nebo osoby 

doprovázející dítě v kočárku. 

Trasa „B“ 

Celkové počty parkovacích ploch na trase „B“ je uvedeno v bodě 5.2.2 předcházející kapitoly. 

Podle průzkumu bylo zjištěno, že je třeba navýšit počety vyhrazených stání na ulicích: Čs. 

Armády – první parkovací plocha o 1, druhá plocha o 3 místa; J. Trnky o 4 místa. 

Trasa „C“ 

V oddílu 5.3.2 je uveden aktuální stav počtu vyhrazených stání. Obě uvedená parkoviště 

nemají dostatečný počet vyhrazených stání. Parkovací plocha u ulice J.V.Sládka musí vyčlenit 

4 místa a u ulice Pivovarská musí být doplněna o další dvě místa. 

 

 
 

Obr. 22 Vzor správného řešení parkovacího stání s dopravním označením svislým ( IP11a )a 

vodorovným (V10f), se správným bezbariérovým přístupem na komunikaci pro pěší  
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6.3  Chodníky 
 

V rámci zmapování současného stavu byl vytvořen výkres č.03, který vyobrazuje pěší 

komunikace, rozdělené do pasáží nutných ke stavebním úpravám a na ty co vyhovují 

předpisům. 

Z průzkumu území vyplynulo následující: 

- Bezbariérové chodníky, které vyhovují předepsaným požadavkům vyhlášky 

398/2009Sb. na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou 

v celkovém součtu na všech třech trsách 5,7 km. 

- Pěší zóna bezbariérového charakteru, která se nachází na ulici Pionýrů (trasa „A“) 

pokrývá plochu 66 m2 a na trase „C“ je v délce 1,4 km (pokrytá dlažbou z žulových 

kostek). 

- Dílčí opravy si vyžadují chodníky v celkové délce 641 m. Opravy těchto chodníků 

nejsou urgentní. Měly by následovat až po opravách chodníků s nutnou rekonstrukcí. 

Na Obr.23 je znázorněno, jakých dílčích úprav chodníky musí projít. Šířka, sklon a 

rovnost povrchu vyhovují. Chybí přirozená vodící linie. 

 

  
Obr. 23 Příklady ulic, které jsou rovného povrchu, ale nejsou 

opatřeny přirozenou vodící linií.(Pionýrů - vlevo, Zahradní - vpravo) 

 

- Délka pěších komunikací, které jsou v současnosti v kritickém stavu a jsou tedy nutné 

k rekonstrukci dosahují délky 3,9 km.  

- Pěší zóna na ulici Pionýrů (trasa „A“), která musí projít rekonstrukcí má rozlohu 1470 

m2. 

 

Další obrázek zobrazuje správné rozměry chodníku pro zajištění plynulé chůze naproti sobě 

jdoucím chodcům.
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Obr. 24 Vzorové řešení chodníků. Volná šířka chodníků je min. 1500 mm a k tomu se musí 

připočíst 500 mm bezpečnostní odstup od vozovky. Potom nejmenší šířka vychází na 2000 

mm. Podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33%). Příčný sklon nejvýše 1:40 (2,5%). Pokud je na 

úseku delším 200 m trvalý příčný sklon větší 1:20 (5,0%), musí být zřízeno odpočívadlo o 

podélném i příčném sklonu 1:50 (2,0%). V místě odpočívadla musí zůstat volný průchod 

chodníku v šířce 1500 mm. U změn dokončených staveb nebo v památkové zóně se povoluje i 

min. 900 mm. 

Zdroj:[1] 

 

Povrch chodníků musí být rovný, pevný a musí být v protiskluzové úpravě. Povolený 

výškový rozdíl u stejného povrchu je nejvýše 5 mm a u smíšených povrchů rozdíl nesmí 

přesáhnout 20 mm. 

 

Pro pohyb nevidomého je třeba zajistit přirozenou vodící linii. (viz kapitola 2.2) 

Maximální výšková překážka mezi chodníkem a silnicí je 500 mm. Důvodem je snížený 

horizont vozíčkáře nebo dětí, které pro svou výšku nejsou dostatečně dobře vidět z pozice 

řidiče vozidla na silnici. 

 
Obr. 25 Maximální výška překážky mezi chodníkem a vozovkou 

Zdroj:[1] 
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6.4 Přechody pro chodce 
 

Podle zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých přechodů ve výkresové části na výkresech č. 

(09, 10, 14, 15) a v textové části v bodech 5.1.4 a 5.2.4 se úpravy budou řídit pravidly 

stanovenými vyhláškou 398/2009 Sb. a normou ČSN 73 6110. Vzorové řešení přechodů pro 

chodce je zahrnuto v kapitole 2 na obrázcích Obr.1, Obr.2, Obr.3  

Přechody na trase „A“ na ulici J.Opletala AP-1 a AP-10, pionýrů  AP-2 a AP-3, dále na trase 

„B“ jde o přechody BP-1 až BP-5 vedoucí přes čtyřpruhou silnici Ostravská a přechod BP-10 

na ulici 17.listopadu musí být zkráceny v délce přecházení vložením dělícího ostrůvku. 

Názorný příklad řešení je proveden pro přechod BP-5 na výkrese č. 24. 

Na obou trasách se jedná o přechody přímého směru, proto nutnost umístění vodícího pásu 

přechodu je odvozeno od délky přecházení.  

U přechodů AP-4, AP10, BP-7, BP-8 je zapotřebí opatřit je varovným a signálním pásem po 

obou stranách. 

Na světelných křižovatkách, kde se nachází přechody AP-1 a AP-2 a BP-1 musí být doplněny 

o zvukovou signalizaci. 

 

 

6.5  Místa pro přecházení 
 

Pro návrh správného řešení MPP na trasách „A“ a „B“ jsou rozděleny tyto do skupin, dle 

jejich současných nedostatků. 

Skupina 1 – chybí všechny prvky bezbariérového přístupu. 

Nutno stavebně upravit tak, aby byla v místě přecházení výška obrubníku max. 20 mm, který 

lemuje varovný pás. Od varovného pásu je odsazen signální pás s napojením na vodící linii. 

Jedná se o MPP – AM-3, AM-4, AM-5, BM-2, BM-3, BM-11, BM-12. 

Skupina 2 – chybí varovný pás, signální pás a přirozená vodící linie. 

Je zapotřebí doplnit níže uvedené MPP o hmatné prvky a vodící linii, předepsaných 

podmínek. 

AM-1, AM-7, AM-8, AM-9, AM-10, AM-12. 

Skupina 3 – individuálně řešeno. 

BM-9 doplnit o signální pás a musí projít úpravou přirozené vodící linie. 
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AM-2, BM-6, BM-7 jsou na svých dvou stranách řešeny rozdílně. AM-2 – po obou stranách 

doplnit o trávníkový obrubník výšky nejméně 60 mm, signální pás. Pouze na jedné straně, 

snížit obrubník v místě přechodu a doplnit o varovný pás. BM-6 a BM-7 na jedné straně musí 

projít celkovou úpravou (viz skupina 1) a na straně druhé musí být odsazen signální pás, který 

je v současnosti napojen na varovný pás, jako by se jednalo o přechod pro chodce. 

 

Navíc o vodící pás přechodu musí být doplněny MPP, která mají délku přecházení větší než 

6500 mm (resp. 7000 mm). Jde o MPP: AM-7, AM-8, AM-9, AM-10, BM-2, BM-3, BM-4, 

BM-5, BM-7, BM-10. 

AM-6 a BM-1 nejsou zařazeny jako místa pro přecházení určená nevidomým osobám. Nejsou 

to místa bezpečná. AM-6 musí být doplněn o varovný pás. 

BM-8 a BM-10 jsou místa, která jsou navržena na umístění MPP. Tudíž návrh těchto se musí 

řídit pokyny stanovenými vyhláškou 398/2009Sb. Návrh BM-8 je vyobrazen ve výkresové 

dokumentaci na výkrese č. 21. 

 

Vzor uspořádání prvků v místě pro přecházení je zobrazen na obr. 4 v kapitole 2. 

 

 

6.6  MHD zastávky 
 

Zastávky hromadné dopravy mohou být podle normy ČSN 73 6425 navrhovány jen tam, kde 

dodrží zásady bezpečnosti silničního provozu a drážní dopravy. Norma dále stanovuje přesné 

rozměrové parametry, umístění bezpečnostních prvků a dopravní značení nebo také použitý 

materiál, podle kterého je třeba zastávky navrhovat a lze je podle nich i posuzovat. 

Zásady pro návrh: 

- Bezpečnostní odstup od vozovky – min. 150 mm, označený kotrastním zarovnaným 

okrajem. 

- Počet barev na nástupišti – max. 2. 

- Pás šířky 600 mm – navazuje na vyznačený bezpečnostní odstup a musí být 

jednobarevný a bez vzorů. 

Bezbariérový přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace upřesňuje 

vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. 

- Kontrastní bezpečnostní odstup je bez hmatových úprav. 
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- Signální pás ve hmatové úpravě šířky 800 – 1000 mm vede od přirozené vodící linie a 

je umístěn v místě nástupu do vozidla, resp. k označníku zastávky. Od označníku je 

odsazen o 500 mm a končí před hranou nástupiště 500 mm. 

- Nástupiště autobusů musí mít výšku 200 mm s doporučením použít bezbariérový 

zastávkový obrubník. U změn dokončených staveb může být výška 160 mm. 

- Odstup přístřešků od nástupní hrany musí být min. 2000 mm (ve stísněných 

podmínkách může být i 1700 mm). Toto odpovídá i nejmenší šířce nástupiště. [4] [6] 

 

Vzorové řešení bezbariérové zastávky znázorňuje Obr. 6 v kapitole 2.  

 

Zastávky, které v současné době mají nástupiště níže než je povoleno z hlediska 

bezbariérového užívání, musí být stavební úpravou opraveny pozvolným vyvýšením v místě 

nástupu použitím zastávkového obrubníku. V místě hrany obrubníku a nástupní plochy musí 

být kontrastní mezera uvedených vizuálních a hmatových úprav. Navedení nevidomého 

z přirozené vodící linie k místu nástupu je přes signální pás. 

Těmito úpravami musí projít zastávky AZ-1, BZ-2, BZ-3, BZ-4, BZ-5, BZ-6, BZ-7, BZ-8, 

BZ-9, BZ-11. Z toho zastávky BZ-3, BZ-7, BZ-8, BZ-9 musí mít opraveny přirozenou vodící 

linii. U všech se jedná o trávníkový obrubník, který má mít min. výšku 60 mm. 

Ještě o umělou vodící linii z výše uvedených zastávek, musí být doplněny zastávky AZ-2, 

BZ-4, BZ-5 a BZ-7. 

První zastávka na trase „B“ s označením BZ-1 je řešena bezbariérově. Bohužel není opatřena 

bezbariérovým obrubníkem a tudíž výška nástupiště je v kótě 160 mm  nad vozovkou. To je 

však u změn dokončených staveb povoleno. Stejný problém je u zastávky BZ-10, která má 

k tomu špatně řešený kontrastní pás. Výměna šedých dlažebních betonových kostek za jinou, 

jasně odlišnou barvou od okolí (červená). 
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7 Stručné ekonomické zhodnocení návrhu 
 

Výpočet nákladů na provedení úprav vedoucích k odstranění bariér, je proveden pro vzorová 

návrhová řešení: přehod pro chodce, místo pro přecházení a MHD zastávka. 

 

Rozpočet na úpravu přechodu pro chodce BP-5 

1) Rozšíření přechodu ze současných 3000 mm na 4000 mm (rozšíření směrem do 

současné veřejné zeleně): sejmutí horní vrstvy, odvoz a likvidace suti, nový materiál a 

práce          1700 Kč / m2 

- Varovný pás:  0,54*1700 =    918 Kč 

- Signální pás:     0,4*1700 =    680 Kč 

2) Úprava povrchu: sejmutí horní vrstvy, odvoz a likvidace suti, nový materiál a práce 

 1200 Kč / m2 

- Varovný pás:     1,4*1200 = 1 680 Kč 

- Signální pás     2,72*1200 = 3 264 Kč 

3) Ochranný dělící ostrůvek: založení, nový materiál a práce  1700 Kč / m2 

- Varovný pás:      3,2*1700 = 5 440 Kč 

- Signální pás:    1,12*1700 = 1 904 Kč  

4) Silniční obruby: nový materiál a práce  rovné  400 Kč / m 

kulaté  700 Kč/ m 

 
- Rovné:      16*400 = 6 400 Kč 

- Kulaté:        7*700 = 4 900 Kč 

5) Trávníkové obruby: nový materiál a práce    400 Kč / m 

- Rovné:     28*400 = 11 200 Kč 

6) Pokládka betonové zámkové dlažby: sejmutí horní vrstvy, odvoz a likvidace suti, nový 

materiál a práce       1200 Kč / m2 

- Chodníky: 21,28*1200 = 25 536 Kč 

- Ostrůvek:   3,78*1200 =   4 536 Kč 

 

Celkové náklady na stavební úpravu přechodu pro chodce č. BP-5 s vytvořením ochranného 

dělícího ostrůvku činí:  66.458 Kč 
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Rozpočet na umístění místa pro přecházení BM-8 

1) Hmatové prvky v rovné ploše:     1300 Kč / m2 

2,27*1300 =     2 951 Kč 

2) Bez hmatné úpravy v rovné ploše:     1200 Kč / m2 

15,08*1200 = 18 096 Kč 

3) Hmatové prvky v šikmé ploše:     2100 Kč / m2 

4,4*2100 =       9 240 Kč 

4) Bez hmatné úpravy v šikmé ploše:     2000 Kč / m2 

7,3*2000 =     14 600 Kč 
5) Obruby:          400 Kč / m 

10,8*400 =       4 320 Kč 

 

Celkové náklady na vytvoření místa pro přecházení č. BM-8 činí:  49.207 Kč 

 

Rozpočet na úpravu zastávky hromadné dopravy BZ-3 

1) Úprava plochy na vozovce:      700 Kč / m2 

63,75*700 = 44 625 Kč 

2) Zastávkový obrubník:       2170 Kč / m 

   21*2170 = 47 740 Kč 

3) Signální pás:        1300 Kč / m2 

   1,84*1300 = 2 392 Kč 

4) Plocha nástupiště       1200 Kč / m2 

34,55*1200 = 41 460 Kč 

5) Šikmá plocha chodníku:      1300 Kč / m2 

 20,8*1300 = 27 040 Kč 

6) Cena za přístřešek s lavičkou:             66 175 Kč / ks 

 

Celkové náklady na úpravu MHD zastávky č. BZ-3 činí: 229.432 Kč 

 

V této kapitole 7 jsou naměřené hodnoty počítány v jednotkách metru, pokud není uvedeno 

jinak. Všechny uvedené ceny jsou přibližné. Jejich výše byla konzultována s panem Ing. Jiřím 

Kalvachem. 
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8 Závěr 
 

Účelem této bakalářské práce bylo vytvořit souvislé, plynule na sebe navazující trasy pro pěší, 

které by propojily veřejné prostranství, důležité objekty státních nebo veřejných institucí, 

dopravní infrastrukturu s obytnou částí řešené lokality města. Při tvoření návrhu měl být 

kladen důraz na ucelenost jednotlivých tras, jejich vzájemné propojení a také na vytvoření 

jednotného funkčního celku. Návrh měl být proveden v souladu s pokyny Národního 

programu mobility pro všechny.  

 

Zadaná část města je rovinného charakteru. Z tohoto důvodu je odbouráno řešení nežádoucích 

výškových rozdílů v rámci navržených jednotlivých komunikací pro chodce. Průzkumem bylo 

zjištěno, že současný stav chodníků, vyskytujících se na zvolených trasách, je z věštší části 

vyhovující požadavkům na bezbariérové užívání. Ovšem ty komunikace pro pěší, které 

požadavkům nevyhovují, jsou v kritickém stavu. Je třeba, aby v co nejbližší době prošly 

stavební úpravou, která by zajistila odstranění závad. Většinou se jedná o nerovný, tudíž 

nebezpečný povrch, který vykazuje značnou bariéru pro osoby nevidomé a slabozraké nebo 

osoby připoutané na invalidní vozík. Ale i pro zdravého občana je chůze po těchto 

komunikacích nepohodlná. Z hlediska šířek a sklonů, ať už podélných nebo příčných, 

chodníky vyhovují. 

Jak už bylo zmíněno, tyto pěší komunikace propojují budovy občanské vybavenosti. 

Návaznost na ně je v některých případech bez výškových rozdílů. V těch ostatních je vstup do 

budovy prostřednistvím vyrovnávacího schodiště či stupňů, bez doplnění o nájezdové 

bezbariérové rampy. Toto je neakceptovatelné pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Průzkum prokázal, že převážná většina vstupních dveří nerespektuje požadavky na vytvoření 

kontrastu, pro lepší orientaci v prostoru osobám slabozrakým. 

Lokalita je rozdělena do tří dílčích částí, které jsou na sebe napojeny. Spojení představují 

útvary na pozemních komunikacích. Přechody pro chodce a místa pro přecházení byly taktéž 

předmětem rozboru. Obě tato místa určená pro přecházení vykazují značné nedostatky 

z pohledu využití osobami nevidomými a slabozrakými. V současnosti je hlavním problémem 

těchto míst opomenutí bezpečnosti při přecházemí pozemních komunikací. Přechody pro 

chodce vedené přes čtyřpruhou vozovku jsou nedělené, a proto vzniká jistý risk při jejich 

přecházení. 
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Kromě propojení s budovami občanské vybavenosti byl kladen požadavek na navázání na 

dopravu. V současné době stávající stav zastávek hromadné dopravy v řešené oblasti není 

takřka použitelný pro všechny osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bez cizí 

pomoci nelze nastoupit do dopravního prostředku veřejné dopravy z nástupišť zmiňovaných 

zastávek. Výškové rozdíly, nezajištěný bezpečnostní odstup formou kotrastu při hraně 

nástupiště, chybějící hmatové prvky vedoucí z přirozené vodící linie k prvním dveřím 

autobusu jsou hlavními nedostatky, které je zapotřebí odstranit. 

 

Pro všechna výše uvedená problémová místa byla zpracována analýza současného stavu. U 

vybraných vzorů, byl připraven návrh řešení, jehož realizací by se docílilo odstranění bariér a 

následného bezbariérového využití všemi občany bez výjimek. 

Vzory byly vybrány dle jejich závažnosti nebo podle stejného typu vyskytujících se 

nedostaků. Podrobný popis všech kritických míst a jejich návrh, by přesáhl povolený rozsah 

bakalářské práce. 

 

Vypracováním totoho tématu jsem doháhla vědomí, že ve městě, ve kterém žiji, je možné 

existovat i s handicapem. Musí se jen projevit trocha dobré vůle přizpůsobit okolí tak, aby jej 

mohl využít každý člověk, podle svých představ a ne jen podle svých možností. Činnost 

vyvinuta v souvislosti s touto bakalářskou prací mě přiměla k tomu mít oči otevřené a všímat 

si, jaká je závažnost tohoto tématu. Bylo by mi potěšením, kdyby práce posloužila jako 

předloha pro reálné vytvoření bezbariérového vnějšího prostředí města. 
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