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Úvod 

 

Je třeba si uvědomit, že každý člověk se liší od průměru, ať už více či méně. Z tohoto 

důvodu je nutné akceptovat různé požadavky všech uživatelů a to při navrhování nových 

staveb i při provádění stavebních úprav. Dbáme na vytvoření přístupného prostředí pro 

všechny uživatele. Toto přístupné prostředí musí zajistit užití pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, pro těhotné ženy, pro osoby doprovázející dítě v kočárku, 

osoby pokročilého věku, osoby malého či nadměrného vzrůstu a další. Musíme dbát na 

odstraňování bariér veřejného prostranství, v užívání pozemních komunikací, občanského 

vybavení a bytových domů. A to vše tak, aby nedocházelo k vyčleňování těchto osob ze 

společnosti. 

 

Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je problematika bezbariérového užívání objektu Základní 

škola Horní Suchá, příspěvková organizace se sídlem v Horní Suché, Těrlická 969. Jedná 

se o rozbor problémových míst, což jsou vstupy objektu, hygienická zařízení, šatny  

a komunikační plochy. A následný návrh úprav těchto problémových míst s cílem vytvořit 

přístupné prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Cíle bakalářské práce 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení pro zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na základní škole v Horní Suché. 

Tedy nejen pro žáky, ale také pro pedagogy, zaměstnance, rodiče a návštěvníky základní 

školy. Návrh řešení se týká úpravy problémových míst tak, aby byla přístupná pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace a to vše v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Součástí 

bakalářské práce je stručné ekonomické zhodnocení vybrané úpravy a pořízení vlastní 

fotodokumentace stávajícího stavu objektu.  
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Podklady 

 

Stávající stav objektu – výkresová dokumentace 

Vlastní fotodokumentace 

Mapový podklad - https://maps.google.cz    

 

  

https://maps.google.cz/
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1 Problematika bezbariérového prostředí 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. [12] musíme zajistit podmínky pro bezbariérové užívání 

staveb. Právnické osoby, fyzické osoby, příslušné orgány veřejné správy při územně 

plánovací činnosti, projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování 

staveb respektovat obecné požadavky na výstavbu, tedy i požadavky na bezbariérové 

užívání staveb. Při navrhování a provádění staveb musíme dodržet obecné požadavky  

a výstavbu a také požadavky na bezbariérové užívání staveb. Vyhláška č. 398/2009 Sb. 

[10] nám stanovuje požadavky na bezbariérové užívání staveb. Bezbariérové užívání 

staveb je definováno obecnými požadavky na výstavbu, obecnými požadavky na využití 

území a technickými požadavky zabezpečující užívání staveb. Při navrhování nových 

staveb a provádění stavebních úprav musíme dbát na vytvoření přístupného prostředí pro 

všechny uživatele. Rozdíly uživatelů jsou dány jejich postavou, pohybovými, zrakovými, 

či sluchovými schopnostmi. Bariéry zabraňující či zhoršující pohyb a orientaci těchto osob 

v prostoru rozdělujeme na vertikální, horizontální, prostorové, antropometrické, 

ergonomické a orientační. Při tvorbě přístupného prostředí musíme brát ohled na osoby se 

zdravotním postižením, osoby s dočasným pohybovým omezením, seniory a také osoby 

malého či nadměrného vzrůstu. Osoby se zdravotním postižením mohou mít omezení 

pohybové, omezení smyslového vnímání vizuálního či sluchového. Při návrhu 

bezbariérového prostředí musíme umožnit využití stavby pro všechny skupiny uživatelů  

a zároveň nesmíme znemožnit nebo omezit užívání stavby uživatelům ostatním. Práce se 

v teoretické části zabývá pouze sluchovým omezením, definování pohybového  

a zrakového postižení není předmětem této práce.  

 

1.1 Sluchové omezení 

 

Osoby se sluchovým omezením dělíme na neslyšící a nedoslýchavé [1]. Zákon   

č. 155/1998 Sb. [11] v § 2 ods. 1 definuje neslyšící osoby jako ty, které: (...) „neslyší od 

narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či 

praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce 

nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně 

porozumět mluvené řeči sluchem.“ Nedoslýchavost definujeme jako těžkou poruchu 

sluchu, která ztěžuje příjem zvukových informací. Z tohoto důvodu jsou důležité vizuální 



14 

 

informace. Osoby mohou odezírat ze rtů, proto musíme zajistit dobré osvětlení, bez 

odlesku. Zasedací síně, přednáškové sály a další shromažďovací prostory musí být 

opatřeny indukční smyčkou a také část telefonních přístrojů musí mít zesilovací zařízení.  

        

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižení 

Zdroj:Vyhláška č. 398/2009Sb. [10] 

 

1.2 Právní a normové prostředí problematiky 

Zákon č. 183/2006 Sb. [12] stanovuje obecné požadavky na výstavbu. Mezi tyto obecné 

požadavky na výstavbu patří i požadavky na bezbariérové užívání staveb. Požadavky na 

bezbariérové užívání staveb stanovuje vyhláška č. 398/2009 Sb. [10]. Dále jsou uvedeny 

vybrané právní předpisy a normy, které se také vztahují k bezbariérovému užívání staveb.  

Zákon č. 22/1997 Sb. [13], zákon č. 361/2000 Sb. [14], vyhláška č. 268/2009 Sb. [9], ČSN 

73 4108 Hygienická zařízení a šatny [3], ČSN ISO P 21542 Pozemní stavby – přístupnost  

a využitelnost vybudovaného prostředí [7], ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy [4], 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí [5], ČSN ISO 9386 – 1 Poháněné zdvihací plošiny pro 

osoby s omezenou pohyblivostí [6]. V následující části jsou rozebrány právní předpisy  

a normy vztahující se k této bakalářské práci.  

 

1.2.1 ČSN 73 4108 

Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny [3] (dále jen „norma“) platí od února 

2013. Tato norma nahradila starou normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody z roku 

1994. Nová norma ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny platí pro návrh nových 

hygienických zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb. Platí 

pro stavby občanského vybavení, průmyslové a výrobní budovy, ale neplatí pro hygienická 

zařízení v obytných budovách, v zařízeních se zdravotním a léčebným provozem a u šaten 
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speciálních, které vyžadují zvláštní návrh. Dále norma definuje požadavky pro užívání 

hygienických zařízení a šaten osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V příloze normy najdeme normativní počty pro stanovení počtu hygienických zařízení ve 

stavbách pro občasnou vybavenost, průmyslové a výrobní budovy. Norma stanovuje 

požadavky a rozměry pro šatny, umývárny, záchody, kabiny pro osobní hygienu, 

záchodovou předsíň, přebalovací pulty, místnost pro obsluhu, hygienické bloky 

s požadavky na bezbariérové užívání, úklidové místnosti, pomocná zařízení a technické 

požadavky. 

 

1.2.2 ČSN P ISO 21542 

Předběžná česká technická normu ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – přístupnost  

a využitelnost vybudovaného prostředí [7] (dále jen „předběžná norma“), vycházející  

z mezinárodní normy ISO 21542, platí od listopadu roku 2013. Jedná se o předběžnou 

normu, která slouží k ověřování. Doporučuje se tedy postupovat přiměřeně podle této 

předběžné normy, až do roku 2018, kdy se předpokládá ukončení procesu zajišťování 

souladu norem. Rozdílné požadavky dané českými právními předpisy jsou okomentovány 

poznámkou. Předmětem této předběžné normy je stanovení požadavků a doporučení 

k vytváření udržitelného prostředí staveb s požadavky bezbariérové užívání. Cílem této 

předběžné normy je postup, jak navrhovat a budovat prostředí, které by vyhovovalo 

potřebám všech obyvatel. Předběžná norma platí pro nové i stávající stavby provedené 

v souladu s národními pravidly. Problematiku bezbariérového užívání a požární 

bezpečnosti tento předpis neřeší. Požární bezpečnost staveb je uvedena v souboru norem 

ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb. 

 

1.2.3 Vyhláška č. 398/2009 Sb. 

Vyhláška č. 398/2009Sb. [10] vstoupila v platnost v listopadu v roce 2009, zrušila  

a nahradila vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhláška je již čtvrtá 

v pořadí, která se zabývá podmínkami pro užívání osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace. 

 

První právní normu zabývající se bezbariérovým řešením vydala Státní komise pro 
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vědeckotechnický a investiční rozvoj. Přesněji se jednalo o vyhlášku č. 53/1985 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopnosti pohybu. V tomto předpisu bylo uvedeno, že požadavky na bezbariérové užívání 

staveb se použijí přiměřeně. Většinou proto tento právní předpis nebyl dodržován. Změna 

nastala roku 1994, byl schválen zákon č. 43/1994 Sb., který doplňoval tehdejší zákon  

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Doplňoval zákon o ustanovení, 

které zařizovalo zajištění užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

V návaznosti na tento významný krok Ministerstvo hospodářství vydalo vyhlášku  

č. 174/1994 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Po osmi letech platnosti byla tato 

vyhláška novelizována, a to v roce 2001. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo vyhlášku  

č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato změna obsahovala změny 

týkající se požadavků pro osoby se zrakovým omezením. V roce 2009 byla tato vyhláška 

zrušena a nahrazena v současnosti platnou vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vyhláška stanovuje 

požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jedná 

se o osoby s pohybovým, sluchovým a zrakovým postižením, dále těhotnými ženami, 

osobami doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let a osobami pokročilého věku [1].  

 

1.3 Porovnání mezinárodní normy s českým prostředím 

 

V této části je provedeno srovnání ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – přístupnost  

a využitelnost vybudovaného prostředí (dále jen „předběžná norma“) s vyhláškou  

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb (dále jen „vyhláška“). Srovnávány jsou jen vybrané části, které se týkají 

bezbariérového užívání a jsou předmětem řešení této práce. Zmíněny jsou parametry 

bezbariérové záchodové kabiny a bezbariérové sprchy. 

 

1.3.1 Bezbariérová záchodová kabina 

Rozměry bezbariérových záchodových kabin jsou určeny funkcemi, které musí plnit. 
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Rozhodující pro správné rozmístění zařizovacích předmětů a půdorysné rozměry kabiny je 

nástup na záchodovou mísu. Vyhláška i předběžná norma rozlišuje nástup čelní, boční  

a diagonální. Rozměry kabiny dělíme na kabiny pro novostavby, změny dokončené stavby 

a kabiny pro osoby na vozíku s využitím asistenta.   Dle vyhlášky jsou rozměry kabiny pro 

novostavby 2 150 x 1 800 mm, u změn dokončených staveb můžeme snížit půdorysné 

rozměry na 1 600 x 1 600 mm. U záchodových kabiny určené pro osoby na vozíku 

s asistentem jsou rozměry 2 200 x 2 150 mm a umisťujeme záchodovou mísu v ose stěny 

naproti vstupu. Předběžná norma rozlišuje typy A, B a C. Kabina typu A umožňuje čelní 

nástup, zleva i zprava a je vhodná pro využití asistence, rozměry této záchodové kabiny, 

jsou větší oproti vyhlášce a to 2 200 x 2 300 mm. Kabiny typu B a C umožňují nástup 

pouze z jedné strany. Rozměry záchodové kabiny jsou neméně 1 700 x 2 200 mm. 

Manipulační prostory mezi umyvadlem a záchodovou mísou musí být nejméně 1 500  

x 1 500 mm, pouze u kabiny typu C může být manipulační prostor zmenšen o 300 mm, 

kdy do manipulačního prostoru zasahuje šířka 300 mm pod umyvadlem.  

 

 Světlá šířka dveří má být 800 mm, předběžná norma doporučuje světlou šířku 850 

mm. Dveře mají být otevírány ven a opatřeny vodorovným madlem. Dle vyhlášky ve výšce 

800 – 900 mm, předběžná norma uvádí výšku 700 mm nad podlahou.   

 

 Vyhláška uvádí výšku sedátka záchodové mísy 460 mm, v normě je horní hrana 

záchodové mísy uvedena v rozmezí 400 – 480 mm, výška sedátka je dána 

antropometrickými rozdíly populace. Záchodová mísa je osazena v osové vzdálenosti 450 

mm od rohu místnosti. Dle vyhlášky ve vzdálenosti 300 mm od osy záchodové mísy je 

umístěno sklopné vodorovné madlo ve výšce 800 mm nad podlahou, s přesahem 100 mm 

přes záchodovou mísu. Norma připouští vzdálenost od osy záchodové mísy až 350 mm  

a přesah madla přes záchodovou mísu 100 až 250 mm, výška vodorovného madla je 200 až 

300 mm nad záchodovou mísou. Na straně kolmé k míse je umístěno vodorovné madlo 

pevné, může být doplněno svislou částí madla, které slouží i jako svislé madlo u umyvadla.  

Vyhláška uvádí výšku pevného madla 800 mm a délku madla 600 mm, přesah madla přes 

záchodovou mísu je 100 mm. Dle normy se musí umístit vodorovné madlo ve výšce 200 až 

300 mm nad záchodovou mísou, přechází do svislé polohy do výšky 1 700 mm a přesahuje 

přední hrany záchodové mísy o 150 mm. Dle obou předpisů má být toaletní papír umístěn 

ve výšce 600 – 700 mm nad podlahou.  
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 Záchodová kabina musí být opatřena umyvadlem ve výšce 800 mm nad podlahou  

a v osové vzdálenosti 550 mm od boční stěny dle vyhlášky, v normě je předepsána výška 

horní hrany umyvadla v rozmezí 750 – 850 mm dle rozdílů ve světové populaci. Výška 

umyvadla musí umožnit podjezd osoby na vozíku. Umyvadlo musí být opatřeno 

stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Norma povoluje i bezdotykovou 

baterii pro snadnější ovládání. Ovládací prvky vodovodní baterie dle normy i vyhlášky 

mají být osazeny ve vzdálenosti 300 mm od hrany umyvadla.  

 

 Zrcadlo musí být v takové výšce, aby umožnilo použití pro osoby sedící na vozíku  

i osoby stojící. Dle obou předpisů musí být spodní hrana zrcadla nejvýše 900 mm nad 

podlahou. A horní hrana zrcadla dle vyhlášky ve výšce nejméně 1 800 mm, norma uvádí 

výšku 1 900 mm. Ostatní vybavení záchodové kabiny jako splachování, zásobník mýdla, 

zásobník na papírové ručníky, sušák na ruce musí být umístěno ve výškové úrovni 800 –  

1 000 mm nad podlahou. U umyvadla musí být umístěna odkládací police rozměrů 200  

x 400 mm ve výšce 850 mm.  

 

 Ve vyhlášce je uvedena výška ovladače signalizačního systému nouzového volání 600 

– 1200 mm v dosahu ze záchodové mísy, v dosahu z podlahy ve výšce nejvýše 150 mm. 

Norma předepisuje výšku ovladače 800 – 1100 mm nad podlahou a v dosahu z podlahy 

výšku ovladače 100 mm.  

 

1.3.2 Bezbariérová sprcha 

Sprchové kouty mají předepsané minimální půdorysné rozměry dle vyhlášky 900 x 900 

mm, z přístupové strany musí být volná plocha o velikosti 900 x 1 200 mm pro umístění 

vozíku. Norma uvádí půdorysné rozměry 900 x 1 300 mm a stejnou velikost volné plochy 

pro umístění vozíku. Vyhláška doporučuje pro odvodnění použití nízkých odtokových 

sifonů, nebo vyspádování podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) směrem k odtokovému 

kanálku podél stěny. Dle normy je sklon podlahy uveden v rozmezí 1:60 až 1:50 směrem 

k vpusti a volná plocha v okolí sprchy má být provedena ve sklonu 1:80 až 1:70 

s vyspárováním směrem do sprchy.  

 

Sprchové kouty mají být opatřeny sklopným sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm. 
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Výška sedátka dle vyhlášky je 460 mm nad podlahou a má být osazeno v osové 

vzdálenosti 600 mm od boční stěny. Na této boční stěně má být umístěna ruční sprcha 

s pákovým ovládáním ve vzdálenosti nejvýše 750 mm a ve výšce 1 000 mm nad podlahou. 

V blízkosti ruční sprchy musí být vodorovné a svislé madlo. Vodorovné madlo délky 

minimálně 600 mm je umístěno maximálně 300 mm od rohu sprchového koutu a to ve 

výšce 800 mm nad podlahou.  Svislé madlo je délky nejméně 500 mm a umístěno ve 

vzdálenosti 900 mm od rohu sprchového koutu. Vyhláška doporučuje umístit i vodorovné 

sklopné madlo mezi prostorem sprchového koutu a volného prostoru pro vozík a to ve 

vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. Předběžná norma 

uvádí totožné rozměry sedátka, ale výšku sedátka v rozmezí 400 – 480 mm. Ruční sprcha 

má být umístěna ve vzdálenosti 800 mm od zdi a ve výši 1 300 mm. Norma také uvádí 

požadavky na madla, ve sprše musí být umístěno nejméně jedno svislé madlo, které se dá 

využití pro uchycení ruční sprchy. Sprchová růžice se umisťuje ve výši 1 000 a 1 800 mm 

nad podlahou. Vodorovné nástěnné madlo musí být umístěno ve výšce 800 mm nad 

podlahou a délky 800 – 1 000 mm. Mezi sedátko a volnou manipulační plochu je možno 

umístit svislé madlo.  

 

Také sprchové kouty musí být vybaveny ovladačem signalizačního systému 

nouzového volání, provedení je stejné jako u bezbariérové WC kabiny.   
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2 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

Počet obyvatel se sníženou schopností pohybu a orientace je odhadován na 1/3 populace 

České republiky. Z tohoto důvodu se Vláda České republiky rozhodla podpořit vznik 

programu, jehož předmětem by bylo odstranění bariér v budovách státních a veřejných 

institucí a služeb a také zpřístupnění dopravy. V roce 2002 byl vyhlášen Národní 

rozvojový program mobility pro všechny [2] (dále jen „Program mobility“) vládním 

výborem pro zdravotně postižené občany a Národní radou osob se zdravotním postižením 

ČR. Roku 2008 byl novelizován, přičemž cílem této novelizace bylo rozšířit program i na 

stavební úpravy, na které je možno čerpat dotační programy jednotlivých resortů. 

Předkladatelé návrhů jsou zpravidla města, obce nebo kraje. Financování záměrů se 

vztahuje především na ucelené bezbariérové trasy a na ně napojené objekty. Dále je velmi 

důležité propojení bezbariérové dopravy s budovami. Financování Programu mobility 

zajišťuje Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Financování můžeme rozdělit dle dílčích projektů na bezbariérové úpravy plně hrazené 

z rozpočtů příslušných institucí a bezbariérové úpravy financované podílově z rozpočtů 

příslušných institucí.  

 

2.1 Současná situace 

 

Největší problémy v současné době představují přístupnost dopravní infrastruktury  

a přístup k jednotlivým budovám. U budov státních a veřejných institucí je potřebný 

bezbariérový přístup, jedná se převážně o úřady, obchody, školy a další objekty. Je také 

důležité napojení bezbariérové dopravy nebo pěší trasy na tyto budovy, ale často se toto 

napojení zanedbává. Tyto problémy vedou k vyčleňování osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace ze společnosti [2].  

 

2.2 Cíl programu 

 

Cílem Programu mobility [2] je umožnit a zajistit pohyb pro všechny obyvatele.  

Dosažením cílu svobodného pohybu obyvatelstva je umožněno prostřednictvím 

specifických cílů a to: 
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- zvýšení bezbariérovosti komunikací pro chodce a zlepšení přístupnosti dopravy 

včetně zavedení informačních a signalizačních prostředků v dopravě 

- zvýšení bezbariérové dostupnosti budov státních a veřejných institucí. 

  

2.3 Zpřístupnění dopravy 

 

Jako důležitá se jeví návaznost jednotlivých objektů na bezbariérovou dopravu. A to 

především vybudováním bezbariérových pěších tras, odstraněním bariér na zastávkách  

a nástupištích, a zavedením signalizačních a informačních prostředků v dopravě [2]. 

 

2.4 Zpřístupnění objektů 

 

Program mobility se vztahuje na budovy státních a veřejných institucí, budovy vzdělávací 

a kulturní, zdravotní zařízení a sociální služby, a také domy zvláštního určení. Jedná se 

především o odstranění bariér při vstupu do budovy, úprav hygienických zařízení  

a zajištění pohybu v budově, jak ve směru horizontálním, tak vertikálním, především se 

jedná o výstavbu výtahu nebo zdvihací plošiny [2].  

 

2.5 Zapojení obce do Programu mobility 

 

V rámci Programu mobility nebyly v obci Horní Suchá provedeny žádné stavební úpravy.  

 

Bakalářská práce je řešena v souladu s Programem mobility, dle manuálu a požadavků 

na záměry. Žádosti musí splňovat podmínky dané manuálem. Záměr musí obsahovat 

charakteristiku daného území, demografické údaje, současný stav v oblasti odstraňování 

bariér, analýzu bariér, návrh bezbariérové trasy a charakteristika cílů, kterých se úpravami 

dosáhne. Dále časový harmonogram realizace trasy, celkové rozpočtové náklady, výši 

příspěvku, vyjádření dotčených orgánů, doklady o vlastnictví pozemků a objektů, kterých 

se záměr týká [2].  
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V rámci této práce byla provedena analýza stavu bariér budovy Základní školy  

v Horní Suché, jednalo se především o přístupnost objektu od zastávek MHD, přístupnost 

jednotlivých podlaží, hygienická zařízení na jednotlivých podlažích, šatny žáků, 

hygienická zařízení tělocvičny a šatny tělocvičny. Po rozboru problémových míst se 

pokračuje návrhem jednotlivých míst. Cílem návrhu je vytvoření bezbariérové trasy  

a odstranění bariér na trase a v objektu.  

 

Důležité je vytvoření ucelené bezbariérové trasy v návaznosti na řešený objekt. 

Předmětem této práce je pouze návrh zpřístupnění jednotlivých nadzemních podlaží, všech 

hygienických zařízení a šaten. Práce se nezabývá návrhem navazujících chodníků, 

přechodu ani zastávek MHD.  
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3 Obec Horní Suchá 

Obec Horní Suchá se geograficky nachází ve východní části České republiky, při severním 

okraji Moravskoslezského kraje, mezi městy Karviná, Havířov a Český Těšín, v blízkosti 

hranic sousedního Polska (viz. Obr. 2). Rozlohou 980 ha a s 4 576 obyvateli (ke dni 31. 12. 

2012) [20] se řadí mezi středně velké obce. Říčka Sušanka, která protéká obcí, dělí obec na 

severní a jižní část. K severní části patří Paseky a Podlesí, k jižní pak Podolkovice a Kouty. 

Základní škola je na ulici Těrlická (viz. Obr. 3) [19]. 

 

                                                      

 

         

 

3.1 Demografické údaje 

 

Počet obyvatel obce je 4576 ke dni 31. 12. 2012 [20], počet osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace se mi bohužel nepodařilo zjistit, bylo mi řečeno, že tento údaj nevedou. 

Počet osob v jednotlivých věkových kategoriích je uveden v tabulce č. 1.  

 

Tab. 1 Demografické údaje 

Věk Počet osob 

0 - 14 727 

15 - 64 3 153 

65+ 696 

Celkem 4 576 

 

Zdroj: Český statistický úřad[20]  

Obr. 2 Umístění obce 

 Zdroj: Google [18] 

 

Obr. 3 Umístění objektu v obci 

Zdroj: Google [18] 

Zdroj:
Zdroj:
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4 Řešený objekt ZŠ 

Základní škola zajišťuje výuku v devíti ročnících, které se dělí na první a druhý stupeň. 

První stupeň tvoří 1. – 5. třída a druhý stupeň 6. – 9. třída. Výuka žáků prvního stupně 

probíhá v 1. a 2. nadzemním podlaží. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou třídy žáků 

druhého stupně a potřebné odborné učebny s vybavením. V budově školy je tedy celkem 

18 kmenových tříd a 10 odborných učeben.  

 

4.1 Historie výstavby školy 

 

Budova základní školy byla postavena v roce 1959. Byla postavena jako třípodlažní, 

s jedním podzemním podlažím a tělocvičnou. Škole však chyběla školní jídelna. V roce 

1992 tak začala její výstavba přímo u budovy základní školy a byla zprovozněna roku 

1993. V roce 1996 došlo k výrazné úpravě školní budovy - byla zahájena nástavba školy, 

která měla zajistit odborné učebny. Nástavbou se nenavýšil počet žáků. [15].  

 

Stávající objekt je půdorysného rozměru 62,7 x 15,7 m. Objekt má tedy 4 nadzemní 

podlaží a 1 podzemní podlaží. Je rozdělen na 7 dilatačních celků. V 1. PP je plynová 

kotelna, místnost pro plynoměr, vodoměr, šatny žáků, sklepy a byt školníka. V 1. NP je 

sborovna, ředitelna, učebny a hygienické zařízení. Ve 2. NP, 3. NP a 4. NP jsou učebny, 

kabinety a hygienická zařízení. Objekt má dvě schodiště. Jedno hlavní je uprostřed 

dispozice, druhé vedlejší je na konci objektu. Obě schodiště vedou přes všechna podlaží. 

Kolmo k objektu v místě schodišťového prostoru navazuje na hlavní objekt jednopodlažní 

objekt tělocvičny se zázemím. Rovnoběžně s objektem tělocvičny navazuje na hlavní 

objekt přístavba jídelny s kuchyní.  

 

4.2 Konstrukční řešení 

 

Svislé konstrukce 1. a 3. NP jsou zděné z cihel, stropy jsou provedeny jako železobetonové 

monolitické s omítkou. 4. NP je vytvořeno z nosných ocelových uzavřených sloupů  

a obvodový plášť je rovněž zděný. Na ocelových průvlacích jsou uloženy dřevěné 

příhradové vazníky s bedněním. Střecha ve 4. NP je předsazena přes obvodový plášť 
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tohoto podlaží. Příčky v tomto podlaží jsou vyzděny z cihel. Konstrukční výška 

jednotlivých nadzemích podlaží je 3 420 mm. Objekt má jeden hlavní vstup a 4 vstupy 

vedlejší. První vedlejší vstup vede přes 1. PP ke školní družině, další dva do budovy 

tělocvičny a poslední vstup je do přístavby školní jídelny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Budova školy 

 

4.3 Hlavní problémová místa objektu 

 

Při rozboru problémových míst jsou zhodnocovány faktory, které mohou omezovat užívání 

staveb osobami se zdravotním postižením. Především osobami pohybově, zrakově  

a sluchově postiženými. 

Při rozboru si všímáme především: 

- přístupnosti objektu  

- vstupních prostor objektu 

- horizontálního pohybu v budově 

- vertikálního pohybu v objektu 

- hygienických prostor a šaten 

- speciálního vybavení a interiéru 

- informačního a orientačního systému 

 

Objekt základní školy není v současnosti přístupný pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  Není zde možný bezbariérový vstup do objektu, vertikální pohyb 
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v objektu a nejsou zde ani řešeny hygienické prostory a šatny s ohledem na užívání osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace [1]. 
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5 Problémová místa 

Z hlediska bezbariérového užívání staveb je největším problémem dostupnost jednotlivých 

podlaží, není zde totiž vybudovaný výtah ani zdvihací plošina, která by umožnila pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace mezi jednotlivými podlažími. Pro 

přehlednost je půdorys objektu na jednotlivých výkresech rozdělen na více částí. V 1. NP 

na 3 části, v 2. - 4. NP a v PP na 2 části následujícím způsobem: 

 

1. NP  1. část – vstup do objektu, hygienické prostory chlapců a hlavní schodiště 

    2. část – hygienická zařízení dívek a vedlejší schodiště 

    3. část – hygienické zařízení školní jídelny, tělocvičny a šaten tělocvičny 

 

2. - 4. NP 1. část – hygienické prostory chlapců a hlavní schodiště 

    2. část – hygienická zařízení dívek a vedlejší schodiště 

 

1. PP  1. část – přístupnost šaten 

    2. část – šatny žáků a vedlejší schodiště 

 

V 1. části  prvního nadzemního podlaží je řešen vstup do objektu, dále v 1. části všech 

nadzemních podlaží jsou řešena tato problémová místa - hygienické prostory chlapců  

a dále hlavní schodiště, v 2. části jsou to hygienická zařízení dívek a vedlejší schodiště. 

V 3. části prvního nadzemního podlaží jsou předmětem řešení šatny žáků u tělocvičny, 

s nimi související hygienická zařízení, vstupy do tělocvičny a školní jídelny a také 

hygienická zařízení jídelny. Podzemní podlaží je rozděleno na dvě části. V 1. části je 

řešena přístupnost šaten od hlavního vstupu do budovy i přístup šaten z hlavního schodiště. 

V 2. části 1. PP se analýza problémových míst týká šaten žáků a vedlejšího schodiště. 

Dalším problémem je přístupnost objektu školy od zastávek MHD. V následujících 

podkapitolách jsou problémová místa popsána podrobněji. Problémová místa 1. NP podlaží 

jsou vyznačena na výkrese č. 13 a zbylých nadzemích podlažích na výkrese č. 14. Textová 

část se zabývá pouze problémových míst 1. NP a 1. PP, neboť ve zbývajících třech 

nadzemích podlažích jsou problémová místa shodná, jedná se toalety chlapců, hlavní 

schodiště, toalety dívek, vedlejší schodiště a barevné řešení jednotlivých podlaží.  
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5.1 Rozbor problémových míst – přístupnost objektu 

 

Před budovou základní školy je umístěna zastávka MHD Horní Suchá, škola ve směru na 

Havířov (viz. Obr. 5). U nástupiště není použit bezbariérový obrubník. Nástupiště autobusu 

není vybaveno signálním pásem, nenajdeme zde označník zastávky. Stejné nedostatky 

nalezneme i na zastávce ve směru do centra obce. Obě zastávky nejsou uzpůsobeny pro 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejsou zde varovné pásy 

vyznačující hranici mezi vozovkou a chodníkem na přechodu. Od zastávek k objektu není 

vedena přirozená ani umělá vodící linie ve výšce 60 mm, což ztěžuje orientaci nevidomých 

osob. Na parkovišti školy chybí vyhrazená stání, osoby s omezenou schopností pohybu 

mohou ale využít parkoviště sportovní haly, kde se nachází dvě vyhrazená stání. Parkoviště 

sportovní haly je ve vzdálenosti 120 m. Přístupnost objektu je znázorněna a popsána na 

výkrese č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Přístupová trasa k objektu 

 

5.2 Rozbor problémových míst – 1. NP, 1. část  

 

V 1. části  prvního nadzemního podlaží je řešen vstup do objektu, hygienické prostory 

chlapců a hlavní schodiště. Vstup do objektu je umožněn automatickými posuvnými 

dveřmi na fotobuňku (viz. Obr. 6). Nevhodně je zde řešeno kontrastní značení prosklených 

vstupních stěn a dveří. Prosklené stěny a dveře nemají ve výšce 800 – 1 000 mm a ve 

výšce 1 400 – 1 600 mm kontrastní pruh o šířce 50 mm nebo značky o velikosti 50 mm ve 

vzájemné vzdálenosti 150 mm, které by byly výrazné oproti pozadí. Hlavní vstup do 
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objektu, a vedlejší vstupy do jídelny a tělocvičny, neumožňují přístup osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup do objektu je ve výšce -1,5 m a úroveň 1. NP 

je o 1,5m výše. K překonání tohoto výškové rozdílu slouží schodiště (viz. Obr. 7). Toto 

schodiště má nevhodné kontrastní značení výstupního a nástupního schodišťového stupně. 

Madla nepřesahují první a poslední stupeň o min. 150 mm. Levé madlo barevně splývá se 

zdí. Dveře spojující zádveří se vstupní halou rovněž nemají požadované kontrastní pruhy 

nebo značky ve výšce 800 – 1000 mm a ve výšce 1 400 – 1 600 mm. Informační tabule, 

která je umístěna ve vstupní hale, nerespektuje výškové umístění a má nevhodnou barvu 

písma k barvě podkladu.  

 

           

        

 

Chlapecké toalety jsou dalším problémovým místem (viz. Obr. 8). V 1. NP probíhá 

výuka žáků 1. a 2. tříd, tudíž musíme brát ohled na výškové osazení jednotlivých 

zařizovacích předmětů.  Výška umyvadel je 850 mm, což neodpovídá normě ČSN 73 4108 

[3] dle normy má být výška umyvadla 600 – 750 mm.  Půdorysné rozměry záchodové 

kabiny musí být minimálně 900 mm a světlá šířka dveří 700 mm, ve skutečnosti je šířka 

kabiny 750 mm a světlá šířka dveří 600 mm. Jednotlivé zařizovací předměty vůči podkladu 

splývají, barevné řešení keramických obkladů není vhodně provedeno. Osová vzdálenost 

pisoárů je 650 mm, dle normy musí být pisoáry od sebe vzdáleny minimálně 760 mm. 

Toalety chlapců nejsou vybaveny bezbariérovou záchodovou kabinou. 

 

Obr. 6 Vstup do objektu Obr. 7 Schodiště 
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Největším problémem u hlavního schodiště je kontrastní značení stupňů (viz. Obr. 9). 

Podstupnice jsou kontrastně značeny žlutou barvou, což je z pohledu slabozrakých osob 

velmi matoucím prvkem. Takto značená podstupnice je vnímána jako vodorovná plocha 

stupnice schodišťového stupně. Toto kontrastní značení je provedeno na všech nástupních 

a výstupních stupních hlavního schodiště. Schodišťové madlo je pouze na pravé straně 

schodišťového ramene a nemá předepsaný přesah 150 mm první a poslední stupeň. 

Analýza problémového místa s příslušnou fotodokumentací je znázorněna na výkrese č. 3. 

 

5.3 Rozbor problémových míst – 1. NP, 2. část  

 

V druhé části nadzemního podlaží jsou předmětem analýzy toalety dívek, vedlejší 

schodiště a chodba školy. Na dívčích toaletách nalezneme podobné nedostatky jako na 

chlapeckých, nedostačující barevný kontrast umyvadel vůči keramickému obkladu. Šířka 

záchodové kabiny je zde také 750 mm a světlá šířka dveří 600 mm, což neodpovídá normě. 

Dívčí toalety také nemají bezbariérovou záchodovou kabinu.  

 

Na vedlejším schodišti, které slouží jako únikové, nalezneme stejné nedostatky. Jedná 

se o nevhodné kontrastní značení nástupního a výstupního schodišťového stupně, místo 

nástupnice je kontrastně značena podstupnice, což vede k chybné orientaci slabozrakých 

osob. Dalšími nedostatky jsou chybějící madlo na pravé straně a chybějící přesahy madel, 

madla nemají žádný přesah, i když je požadovaný přesah stanovený na 150 mm (viz. Obr. 

11). V tomto nadzemním podlaží je nedostatečný kontrast zdí a vstupů do jednotlivých 

Obr. 8 Záchodová předsíň Obr. 9 Hlavní schodiště 
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místností školy. Vstupy splývající s okolím nejsou vhodné z hlediska slabozrakých osob,  

a není zde vizuální kontrast zárubní a dveřním křídlem a vybavením dveří – klikou. Na 

dveřním křídle chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm. Madlo napomáhá osobě 

na vozíku snadnějšímu zavírání dveří. Na chodbě je umístěn nábytek, který můžeme chápat 

jako bariéru pro osobu se zrakovým postižením, která se pohybuje podél vodící linie (viz. 

Obr. 10). Podrobná analýza problémových míst je znázorněna na výkrese č. 4.  

 

         

                

 

5.4 Rozbor problémových míst – 1. NP, 3. část  

 

V třetí části 1. nadzemního podlaží jsou problémovými místy toalety u jídelny, vstup do 

jídelny a vstupy do tělocvičny. U toalet jídelny je jediným nedostatkem světlá šířka dveří, 

která nemá požadovaný rozměr 700 mm, ale pouze 600 mm. Dalším problémem je 

chybějící bezbariérový vstup do školní jídelny ze zadní strany objektu, který slouží pro cizí 

strávníky. 

 

 Kritickým místem jsou hygienická zařízení a šatny u školní tělocvičny. Hygienická 

zařízení nejsou řešena s ohledem na užívání osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace. Chybí zde bezbariérová WC kabina a i bezbariérově řešená sprcha. Šířka 

záchodových kabin, jak u dívčích i chlapeckých šaten, má nedostačující šířku, šířka je 

pouze 750 mm, a šířka dveří je 600 mm, nesplňují požadavky dané normou. Barevný 

Obr. 10 Chodba  Obr. 11 Vedlejší schodiště,  
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kontrast zařizovacích předmětů a keramického obkladu není dostačující, zařizovací 

předměty s obkladem splývají (viz. Obr. 13). Tělocvična je přístupná z hlavního schodiště, 

kde z mezipodesty navazuje schodiště do tělocvičny, výškový rozdíl mezi mezipodestou  

a chodbou činí 900 mm. (viz. Obr. 12). Ani v tomto místě není možný přístup do 

tělocvičny pro osoby na vozík. Schodišťové stupně, schodiště navazujícího na hlavní 

schodiště, také nemají požadované vizuální kontrastní značení. Zčásti je zde označena 

podstupnice stupně, toto značení je nepřípustné – osoby se zrakovým postižením to vede 

ke špatné orientaci, mohou toto značení vnímat jako plochu stupnice. Z venkovního 

prostředí navazují dva vstupy do tělocvičny, ani jeden neumožňuje přístup osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, neboť tato osoba musí překonat dva 

schodišťové stupně. Podrobnou fotodokumentaci a rozbor tohoto problémového místa  

v 1. NP v 3. části je řešena na výkrese č. 5. 

 

      

           

 

5.5 Rozbor problémových míst – 1. PP, 1. Část 

 

Šatny, které jsou umístěny v 1. podzemním podlaží, jsou přístupné ze dvou vstupů. První 

vstup vede od hlavního vstupu do objektu školy, druhý z hlavního schodiště školy (viz. 

Obr. 14). Schodiště vedoucí od hlavního vstupu má opět nevhodné vizuální kontrastní 

značení schodišťových stupňů. Schodišťové rameno je opatřeno dvěma madly. Obě madla 

nemají požadovaný přesah – 150 mm přes první a poslední stupeň.  Madlo umístěné na 

pravé straně splývá s barvou stěny, není zde dodržen požadovaný vizuální kontrast.  

U vstupních dveří do šaten školy není řešen vizuální kontrast zárubně s dveřním křídlem  

Obr. 12 Vstup do tělocvičny Obr. 13 Hygienické zařízení u tělocvičny 
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a klikou dveří. Hlavní schodiště, které umožňuje vstup do šaten z objektu, má pouze jedno 

madlo na pravé straně. Dle vyhlášky 398/2009 Sb. [10] musí být schodišťová ramena 

opatřena madly na obou stranách ve výšce 900 mm. Také u tohoto madla chybí 

požadovaný přesah, který je důležitý pro osoby se sníženou pohyblivostí a slouží jako 

opora a pro osoby se zrakovým postižením se chápán jako orientační bod. Také zde není 

umožněn přístup pro osoby na vozíku. Na výkrese č. 6 je proveden rozbor této části 

s fotodokumentací. 

 

     

      

 

5.6 Rozbor problémových míst – 1. PP, 2. Část 

 

Světlá šířka dveří u jednotlivých šaten je pouze 600 mm a šířka jedné šatny 1400 mm (viz. 

Obr. 15 a 16).  Minimální rozměry šatny dle normy ČSN 73 4108 [3] uvádí minimální 

průchozí prostor mezi zdí a lavicí 1 500 mm, což z důvodu šířky šatny pouze 1 400 mm 

nemůže být dodrženo. Šatny nejsou uzpůsobeny pro použití osob se sníženou schopností 

pohybu na vozíku, nedostatečná šířka dveří neumožní použití těchto šaten.   

 

V této části je řešeno také vedlejší schodiště, které v tom podlaží umožňuje přístup ke 

školní družině (viz. Obr. 17). Opět zde je umístěno madlo pouze na jedné straně  

s chybějícím přesahem, a to 150 mm, přes první a poslední schodišťový stupeň. Analýza 

této části je provedena na výkrese č. 7.  

 

Obr. 14 Vstup do šaten Obr. 15 Šatny 
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5.7 Rozbor problémových míst zbývajících nadzemních podlaží 

 

Ve zbývajících nadzemních podlažích, přesněji 2. NP, 3. NP a 4. NP jsou totožná 

problémová místa. V 1. části jsou to toalety chlapců a hlavní schodiště, v 2. části dívčí 

toalety, vedlejší schodiště a vstupy do jednotlivých místností. Po provedení analýzy těchto 

kritických míst v celém objektu se jedná o následující problémy. Na hlavním i vedlejším 

schodišti je nesprávně proveden vizuální kontrast nástupních a výstupních stupňů. Madla 

nemají požadovaný přesah 150 mm přes první a poslední schodišťový stupeň. Toalety 

chlapců i dívek, respektive jednotlivé záchodové kabiny mají šířku kabiny pouze 750 mm  

a světlou šířku dveří 600 mm. ČSN 73 4108 [3] uvádí minimální šířku záchodové kabiny 

900 mm a světlou šířku dveří 700 mm. Analýza problémových míst 2. NP je provedena na 

výkresech č. 8 a 9. Kritická místa 1. části 3. NP podlaží jsou znázorněna na výkrese č. 10  

a rozbor 2. části na výkrese č. 11. Rozbor 4. NP je proveden na výkrese č. 12, všechny 

zmiňované výkresy jsou včetně fotodokumentace.  

  

Obr. 16 Šatny Obr. 17 Vedlejší schodiště 
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6 Návrh úprav objektu 

Návrhy jednotlivých úprav jsou provedeny v souladu s normou ČSN 73 4108 [3]  

a vyhláškou č. 398/2009 Sb. [10]. Zpřístupnění objektu školy bude provedeno výstavbou 

výtahu. Jednotlivé úpravy se týkají hygienických prostor chlapců i dívek a šaten  

u tělocvičny. Všechny navržené stavební úpravy jsou provedeny s ohledem na to, že se 

jedná o rekonstrukci. Stavební úpravy se netýkají 1. PP, kde z důvody nedostačujících 

půdorysných rozměrů nelze šatny rozšířit při zachování současného počtu šaten. Také 

úpravy hygienických prostor u jídelny není nezbytně nutná. Jediným nedostatkem je zde 

nevyhovující světlá šířka dveří. Jedná se v podstatě o výměnu dveří z 600 mm na 700 mm. 

Tato úprava je provedena na výkrese č. 21. V tabulce č. 2 je v první části tabulky vypočten 

počet zařizovacích předmětů dle normy ČSN 73 4108 [3] v druhé části je uveden počet 

navržených zařizovacích předmětů. 

 

Tab. 2 Výpočet množství zařizovacích předmětů 
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 Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

1.NP 74 74 4 + 0 1+ 3 4 4 1 

2. NP 120 120 6 + 0 1 +6 6 6 1 

3. NP 80 80 4 + 1 1 + 4 4 4 1 

4. NP 80 80 4 + 1 1 + 4 4 4 1 

Počet zařizovacích  předmětů  (skutečný počet – pokud se liší od návrhu) 

1. NP 40 40 2(4) + 0 1(2) + 2(3) 2(4) 2 1 

2. NP 60 60 3(4) + 0 1(2) + 3 3(4) 3(2) 1 

3. NP 40 40 2 + 1 1(2) + 2(3) 2(4) 2 1 

4. NP 40 40 2 + 1 1(2) + 2(3) 2(4) 2 1 
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Počet žáků uvažovaných při výpočtu množství zařizovacích předmětů v druhé části 

tabulky, což je návrh počtu zařizovacích předmětů, které jsou navrženy v jednotlivých 

hygienických zařízeních, vychází z výročních zpráv školy [16]. Jednotlivé výroční zprávy 

uvádí počet žáků školy a průměrný počet žáků v jednotlivých třídách. Průměrný počet žáků 

v jedné třídě za posledních 9 let je 19,51. Jelikož se ale jedná o změnu dokončené stavby, 

návrh počtu zařizovacích předmětů je proveden vzhledem k půdorysným rozměrům 

jednotlivých hygienických zařízení.  

 

6.1 Návrh přístupnosti objektu – vybudování výtahu 

 

Jedinou vyhovující možností, jak zpřístupnit všechna nadzemní podlaží, je výstavba 

výtahu. Navrhovaný výtah bude proveden po celé výšce objektu a zpřístupní jednotlivá 

nadzemní podlaží, školní družinu i školní jídelnu, což ocení hlavně cizí strávníci  

a návštěvníci školy. Výtah je navržen jako průchozí se samočinnými vodorovně 

posuvnými šachetními i klecovými dveřmi.  Jelikož se jedná o změnu dokončené stavby, 

klec výtahu je zmenšena na šířku 1 000 mm a hloubku 1 250 mm. Šířka obou vstupů je 800 

mm. Výtahová kabina bude opatřena madlem ve výšce 900 mm a sklápěcím sedátkem. 

Výška sedátka je 500 mm a rozměry tohoto sedátka jsou 400 x 400 mm. Dále zrcadlem pro 

sledování překážek při výstupu z výtahové kabiny. Ovladače kabiny jsou svisle uspořádány 

v pořadí odspoda nahoru. Ovladače v kabině výtahu a na nástupních místech vyčnívají  

o 1 mm nad povrch okolní plochy a jsou opatřeny příslušným Braillovým znakem. Pro 

osoby se zrakovým postižením musí být zajištěna hlasová fráze. Klec výtahu musí také 

umožnit indukční poslech pro osoby se sluchovým postižením.  
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Obr. 18 Vybavení výtahové klece 

Zdroj: Zdařilová [1]   

 

Přístup do školní tělocvičny není pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

možný. Z důvodu nedostačujících manipulačních rozměrů na mezipodestách hlavního 

schodiště není zde možno umístit schodišťovou plošinu, která by zpřístupnila tuto část 

objektu. Návrh spočívá ve vybudování nového chodníku, který povede k navrhovanému 

výtahu i ke vstupu do tělocvičny. Tento bezbariérový chodník bude proveden z betonové 

dlažby, vodící linii bude tvořit zahradní obrubník výšky 60 mm. Příčný sklon chodníku 

v celé délce bude 1%, podélný sklon v první části, což je od stávajícího chodníku po 

přístup k výtahu, bude v 10 %. Sklon chodníku od výtahu ke vstupu do tělocvičny bude 

proveden v podélném sklonu 6,25%. Jednotlivé vstupy budou zastřešeny konzolovými 

polykarbonátovými obloukovými přístřešky [21]. Podrobnější informace o navrhovaném 

výtahu a zastřešení jsou na výkrese č. 22.  

 

6.2 Návrh úprav 1. – 4. NP, 1. část 

 

Úprava hygienického zařízení spočívá ve vybourání všech stávajících příček. Ponechány 

budou příčky oddělující chodbu školy od hygienických prostor. Vstupní dveře mají světlou 

šířku 800 mm a jsou opatřeny štítek s hmatným orientačním znakem a nápisem v Braillově 

písmu výšky 200 mm nad klikou. Záchodová předsíň bude opatřena umyvadly ve 

vzájemné vzdálenosti 900 mm a vzdálenost od zdí je 820 mm. Výška horní hrany 

umyvadla je navržena na 750 mm, ve 3. a 4. nadzemním podlaží je tato výška horní hrany 

800 mm, s ohledem na věkovou kategorii dětí. Manipulační prostor před umyvadly, 
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odpovídá normě ČSN 73 4108 [3], činí 550 mm, komunikační plocha je pouze 700 mm, 

požadovaných 900 mm nelze dodržet, z důvodu zachování půdorysných rozměrů 

hygienického zařízení. Záchodové kabiny mají půdorysné rozměry 1440 mm na délku  

a 900 mm na šířku. Světlá šířka dveří je 700 mm. Dveře záchodové kabiny se otevírají 

dovnitř, tím vznikne požadovaná komunikační plocha šířky 900 mm, ale z nedostatku 

místa manipulační plocha u dveří činí pouze 100 mm, oproti normou daných 300 mm. 

Nově navržené pisoáry jsou ve vzájemné osové vzdálenosti požadovaných 760 mm a od 

rohu místnosti umístěny ve vzdálenosti 450 mm a 570 mm na druhé straně. Komunikační 

plocha činí pouze 800 mm, manipulační plocha je 550 mm. Z důvodu vybudování úklidové 

místnosti v této části, došlo ke zmenšení prostoru místnosti s pisoáry. Hygienické zařízení 

učitelů je pouze změněno šířky z 1 500 mm na 1 400 mm. Keramický obklad bude výšky  

2 000 mm, barva keramického obkladu je modrá. Dlažba je navržena jako šedá. Tyto barvy 

jsou zvoleny, tak aby byl zajištěn dostatečný barevný kontrast zařizovacích předmětů 

s obkladem a dlažbou. Bourací práce a návrh nových konstrukcí v 1 – 3. NP v 1. části jsou 

vypracovány na výkrese č. 15, bourací práce a návrh nových konstrukcí 4. NP 1. části na 

výkrese č. 16 

 

6.3 Návrh úprav 1. – 2. NP, 2. Část 

 

Při této úpravě budou vybourány všechny vnitřní příčky hygienického zařízení dívek, 

ponechány budou pouze dělicí příčky mezi chodbou a toaletami. V této části bude zřízena 

bezbariérová záchodová kabina, která bude přístupná z chodby a bude přístupná pro muže 

a ženy. Půdorysné rozměry kabiny jsou 1 600 mm x 2 540 mm. Šířka vstupu je 800 mm, 

dveře se otevírají směrem ven, neboť v případě zdravotních problémů by nebylo možno 

dveře zvenku otevřít. Dveře budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 

800 mm. Při výškovém osazení záchodové mísy je nutné brát ohled na věk dětí. Výška 

sedátka je 380 mm. Záchodová mísa je v osové vzdálenosti 450 mm od rohu místnosti. 

Záchodový splachovač je umístěn na straně, ze které je umožněn volný přístup 

k záchodové míse. Je umístěn ve výšce 900 mm a v dosahu osobě, která sedí na záchodové 

míse. Důležité je umístění ovladače signalizačního systému nouzového volání, a to je 

výšce nejvýše 150 mm nad podlahou. Také musí být v dosahu osoby sedící na záchodové 

míse.  Umyvadlo je osazeno ve výšce 800 mm, aby byl možná podjezd osoby na vozíku,  
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a je odsazeno 550 mm od boční stěny. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou pákovou baterií. 

U záchodové mísy musí být po obou stranách madla ve výšce 800 mm. Tato záchodová 

kabina umožňuje přístup z jedné strany, proto ze strany přístupu je umístěno madlo 

sklopné. Toto madlo přesahuje 100 mm přes mísu. Druhé madlo je provedeno jako pevné  

a přesahuje záchodovou mísu o 200 mm. Také u umyvadla je svislé madlo délky 500 mm. 

Zrcadlo je umístěno ve výšce 800 – 1 800 mm a tedy je použitelné pro osobu na vozíku  

i osobu stojící. Veškeré vybavení záchodové kabiny je umístěno v dosahových 

vzdálenostech, a to ve výšce v rozmezí 800 – 900 mm. Jedná se o toaletní papír, zásobník 

na papírové ručníky, zásobník tekutého mýdla další. Podlaha je provedena jako 

protiskluzná. Detailní řešení bezbariérové záchodové kabiny je znázorněno na výkrese  

č. 24. 

 

 

Obr. 19 Vybavení záchodové kabiny 

Zdroj: Zdařilová [1]   

 

 Vstupní dveře do záchodové předsíně mají šířku 800 mm, a jsou opatřeny štítkem  

s příslušným znakem v Braillově písmu. Detailní řešení vstupních dveří je provedeno na 

výkrese č. 26. V záchodové předsíni jsou osazena čtyři umyvadla, ve výšce 750 mm. Dvě 

na každé straně, jak je patrné z výkresu č. 17. Umyvadla jsou osazena v osové vzdálenosti 

700 mm a od rohu místnosti 400 mm. Z důvodu nedostatku prostoru je zúžena 

komunikačních plocha mezi řadou umyvadel, z požadovaných 900 mm na 540 mm. 

Manipulační plocha u zařizovacích předmětů je ponechána na požadovaných 550 mm. 

Celkem jsou provedeny čtyři záchodové kabiny půdorysných rozměru 1 440 mm x 900 

mm. Dveře jsou otevírány dovnitř, aby byla zajištěna dostatečná komunikační plocha, což 

činí 900 mm. Pouze manipulační plocha dveří je zmenšena na 100 mm místo 
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požadovaných 300 mm. Navržen je také keramický obklad ve žluté barvě výšky 2 000 mm 

a šedá dlažba. Toto řešení hygienických prostor dívek je uvedeno na výkrese č. 17. 

 

6.4 Návrh úprav 3. – 4. NP, 2. část 

 

Návrh stavebních úprav ve 3. nadzemním podlaží je shodný návrhem hygienických prostor 

1. a 2. NP v 2. části. Jediným rozdílem je vybudování kabiny pro osobní hygienu, místo 

dvou záchodových kabin, neboť v tomto podlaží probíhá výuka 2. stupně. Kabina pro 

osobní hygienu je místnost se záchodovou mísou, umyvadlem a bidetem. Výška horní 

hrany umyvadla od podlahy je navržena na 800 mm. Kabina je půdorysných rozměrů  

1 800 mm x 1 440 mm. Bourací práce a nový návrh hygienického zařízení je vypracováno 

na výkrese č. 18.  

 

 Úpravy ve 4. NP v 2. části jsou opět shodné. V tomto podlaží probíhá výuka 2. stupně. 

Návrh zahrnuje bezbariérovou záchodovou kabiny, dvě záchodové kabiny, kabinu pro 

osobní hygienu a návrh záchodové předsíně. Podrobný návrh je na výkrese č. 19. 

 

6.5 Návrh úprav 1. NP, 3. část/A 

 

Nový návrh v 3. části 1. nadzemního podlaží se týkal hygienického zařízení a šaten  

u tělocvičny. Vybourány budou vnitřní příčky, pouze dělící příčka mezi prostorem šaten  

a chodbou bude zachována. Nově navržená hygienické zařízení a šatny jsou osově 

souměrné. Ve stávající stavu byl vchod, ze dvora školy do tělocvičny, přes hygienická 

zařízení. Toto řešení nebylo příliš vhodné, z tohoto důvodu je navržen nový vstup v přední 

části chodby, navazuje na nově navržený bezbariérový vstup do tělocvičny. Návrh tohoto 

bezbariérové vstupu a chodníku je na výkrese č. 22.  

 

Šatny žáků jsou opatřeny věšákovými háčky ve výšce 1 500 mm nad podlahou. 

Věšákové háčky určené pro osoby se sníženou schopností pohybu na vozíku jsou ve výšce 

1 200 mm. Šířka lavic je 350 mm a jsou uspořádány po obou stranách. Průchozí prostor 

mezi lavicemi je 2 200 mm. 
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Umyvadla jsou umístěna ve vzájemné vzdálenosti 700 mm a odsazena od boční stěny 

ve vzdálenosti 450 mm. Před umyvadly je manipulační prostor šířky 550 mm  

a komunikační plocha šířky 900 mm. Kabinové sprchy jsou odděleny příčkami a jsou 

provedeny jako kabinové sprchy bez předsíňky. Manipulační plocha u kabinové sprchy 

činí 600 mm a komunikační plocha 900 mm.  

 

Nově navržená hygienická zařízení umožňují použití osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Součástí návrhu je bezbariérová sprcha a bezbariérová záchodová 

kabina pro muže i ženy. Bezbariérový sprchový kout má šířku 900 mm a délku 1200 mm. 

Vedle sprchového koutu je volné místo na odložení vozíku a má stejné půdorysné rozměry 

jako sprchový kout. Toto místo na odložení vozíku je odděleno závěsem od prostoru 

sprchového koutu. Podlaha je vyspárovaná ve sklonu 2% do odtokového kanálu podél 

stěny. Sprchový kout je opatřen sklopným sedátkem, v osové vzdálenosti 600 mm od rohu 

sprchového koutu, o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm nad podlahou. Ruční 

sprcha s pákovým ovládáním je odsazena od rohu sprchového koutu ve vzdálenosti 650 

mm. Sprcha je umístěna na stěně kolmé k sedátku. V dosahové vzdálenosti ze sedátka je 

také ovladač signalizačního nouzového systému volání, který musí být v dosahu z podlahy 

a to ve výši maximálně 150 mm nad podlahou. Po obou stranách sedátka jsou umístěna 

madla. Sklopné madlo, mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, je ve vzdálenosti 

900 mm od rohu místnosti a ve výšce 800 mm. Vodorovné pevné madlo, na stěně kolmé 

k sedátku, je také ve výšce 800 mm. Svislé madlo je dlouhé 600 mm a také je umístěno ve 

výšce 800 mm nad podlahou. Detailní řešení bezbariérové sprchy je na výkrese č. 25.  

 

 

Obr. 20 Vybavení sprchového koutu 

 Zdroj: Zdařilová [1]   
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Bezbariérová záchodová kabina je podrobně popsána v podkapitole 6.4 Návrh úprav 1. 

– 2. NP – 2. část a detail bezbariérové záchodové kabiny na výkrese č. 24.  

 

Bezbariérová záchodová kabina je půdorysných rozměrů 1 600 x 2 150 mm a je 

opatřena malým umývátkem. Záchodové kabiny pro chlapce i dívky jsou půdorysných 

rozměrů 2 150 x 900 mm, dveře jsou otevírány dovnitř a součástí kabiny je umývátko. 

V celém prostoru hygienického zařízení je proveden keramický obklad výšky 2 000 mm. 

Barevné řešení je stejné jako u toalet u učeben. Teda žlutá obklad s šedou dlažbou u dívek 

a modrý obklad s šedou dlažbou u chlapců. Tyto barvy zaručí dostatečný vizuální kontrast 

zařizovacích předmětů a okolního prostředí. 

 

6.6 Návrh barevného řešení  

 

Barevné řešení jednotlivých nadzemních podlaží je znázorněno na výkrese č. 26. 

Vstupy do místností jsou vizuálně kontrastní. Zárubně dveří jsou odlišeny od dveřního 

křídla i zdi. Nad klikou, která je ve výšce 1 100 mm, je umístěn štítek s hmatným 

orientačním znakem a nápisem v Braillově písmu. Z vnitřní strany dveří je umístěno 

vodorovné madlo ve výšce 800 mm pro snadnější manipulaci osob na vozíku. Tabulka, 

s označením místnosti, je ve výšce 1 600 mm a velikost této tabulky je 200 x 200 mm. 

Druhá informační tabulka s rozvrhem hodin je umístěna na zdi ve výšce 1 200 mm a má 

stejnou velikost jako informační tabulka na dveřích místnosti.  

  

 

Obr.21  Ukázka symbolů  
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7 Ekonomické zhodnocení 

 

Stručné ekonomické zhodnocení bylo provedeno na stavební úpravy v 1. NP v 1. části, 

tedy jednalo se o nově navržené hygienické zařízení chlapců.  

 

Tab. 3 Stručné ekonomické zhodnocení 

POLOŽKA JEDNOTKA MNOŽSTVÍ MJ/CENA 

(Kč) 

CENA (Kč) 

BOURANÉ KONSTRUKCE 

Vybourání příček tl. 100mm, vč. 

dveřního otvoru 

m
2 

23,94 232 5 554 

Vybourání příček tl. 150mm, vč. 

dveřního otvoru 

m
2 

22,17 340 7 537 

Vybourání dlažby vč. odvozu m
2
 21,18 135 2 859 

Vybourání keramických 

obkladů vč. odvozu 

m
2 

36,4 180 6 552 

Demontáž umyvadla + baterie ks 3 231 693 

Demontáž pisoáru ks 5 230 1150 

Demontáž záchodové mísy ks 4 165 660 

Skládkovné t
 

12,77 400 5 108 

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE 

Příčky Ytong tl. 100mm m
2
 30,24 550 16 632 

Příčky Ytong tl. 150mm m
2
 17,37 780 13 548 

Dodatečné osazení překladu, vč. 

dodávky 

ks 7 1000 7 000 

Osazení dveřních zárubní, 

dveřní křídla, vč .prahu š. 700 

ks 4 4600 18 400 

Osazení dveřních zárubní, 

dveřní křídla, vč .prahu š. 800 

ks 2 4900 9 800 

Omítka strop m
2
 21,18 360 7 624 

Omítka nová štuková, stěna m
2
 100,87 310 31 269 

Výmalba bílá m
2
 34,08 40 1 363 

Keramická dlažba - 

samonivelační vrstva 

m
2
 21,18 270 5 718 
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Keramická dlažba 20x20 tl. 

6mm 

m
2
 21,18 900 19 062 

Keramický obklad  –  

vyspravení a vyrovnání povrchu 

m
2
 31,52 200 6 304 

Keramický obklad  m
2
 31,52 650 20 488 

Umyvadlo + baterie, vč. 

montáže 

ks 3 4400 13 200 

Výlevka, vč. montáže ks 1 8000 8 000 

Záchodová mísa, vč. montáže ks 3 8000 24 000 

Pisoár, vč. montáže ks 3 4400 13 200 

Držák toaletního papíru, vč. 

montáže 

ks 5 450 2 250 

Háček na oděvy, vč. montáže ks 2 150 300 

Zrcadlo, vč. montáže ks 5 1200 6 000 

Zásobník mýdla, vč. montáže ks 5 590 2 950 

Odpadkový koš ks 2 160 320 

Odpadkový koš na papírové 

ručníky, vč. montáže 

ks 2 310 620 

Zásobník na papírové ručníky, 

vč. montáže 

ks 2 620 1240 

Informační tabulka na dveře ks 2 180 360 

Kanalizace  1 20 000 20 000 

Vodoinstalace  1 20 000 20 000 

Elektroinstalace  1 10 000 10 000 

 CENA CELKEM ZA STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝROBKY (Kč) 309 761 

 

 

Stavební úprava hygienických zařízení chlapců v 1. nadzemním podlaží byla spočítána na 

309 761 Kč. 

Ceny byly stanoveny na konzultaci s Ing. Janem Česelským, Ph.D. dle ÚRS Praha , a.s.  

http://profily.vsb.cz/cs/CES01/
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Závěr 

Cílem této práce bylo zpřístupnit budovy Základní školy v Horní Suché, a to pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, které navštěvují základní školu. Jedná se 

především o žáky školy, pedagogy, zaměstnance, rodiče a osoby navštěvující školní 

jídelnu. 

 

 V teoretické části se práce zabývá problematikou bezbariérového užívání, sluchového 

omezení, dále právním a normovým prostředím této problematiky. Součástí práce je také 

porovnání mezinárodní normy s českým prostředím, konkrétně porovnání bezbariérové 

záchodové kabiny a bezbariérové sprchy dle jednotlivých právních předpisů. Dále byl 

zmíněn Národní rozvojový program mobility pro všechny, v této kapitole byly popsány 

cíle programu, současná situace bezbariérového řešení a zpřístupnění dopravy  

a jednotlivých objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, s důrazem 

vybudování ucelené bezbariérové trasy s návazností na objekty. V práci jsou také stručně 

popsány geografické charakteristiky obce Horní Suchá s demografickými údaji o obci.  

 

 Součástí praktické části je popis řešeného objektu základní školy, jedná se o historii 

výstavby školy, konstrukčního řešení a popis jednotlivých problémových míst. Dále práce 

uvádí jejich analýzu, což jsou především hygienická zařízení a šatny, a také analýzu 

přístupnosti jednotlivých podlaží pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Navržené úpravy spočívají v přestavbě hygienických zařízení na jednotlivých nadzemních 

podlažích a úpravě šaten u tělocvičny. Zpřístupnění jednotlivých podlaží bylo docíleno 

výstavbou výtahu, přístupného ze zadní strany školy, s návaznosti na nově navržený 

bezbariérový chodník, který pokračuje a zajišťuje také bezbariérový vstup do budovy 

tělocvičny. Výstavbou výtahu se tedy zpřístupní jednak jednotlivá nadzemní podlaží, tak 

školní družina i školní jídelna, což je výhodné i pro cizí strávníky. Na závěr práce je 

provedeno stručné ekonomické zhodnocení vybrané úpravy hygienického zařízení. 
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