
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015                                                Magdaléna Čermáková



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

Bezbariérové užívání Ostrava – Jih, část I. 

Barrier – free Ostrava – Jih, part I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                  Magdaléna Čermáková 

Vedoucí bakalářské práce:                     Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 

 

Ostrava 2015



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.  

  

V Ostravě ....................................       .................................................  

                     Magdaléna Čermáková  

 



Prohlašuji, že: 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

  č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

  náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst.  

3), 

- Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému  

VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

  oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití    

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše), 

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

V Ostravě dne 04. 05. 2015                …………………………………… 

          Magdaléna Čermáková 



Anotace  

 

ČERMÁKOVÁ, M., Bezbariérové užívání Ostrava – Jih, část I. Ostrava 2014, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 49 stran 
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V druhé části jsou návrhová řešení problémových míst bezbariérových tras v oblasti kolem 
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1 Úvod 

 

Málo kdo si uvědomuje, jak těžký je život lidí s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Bezbariérovost se netýká jen osob na vozíčku, se zrakovým, sluchovým nebo mentálním 

postižením, ale také osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dítě do tří let, těhotných žen či 

seniorů. Každý den a na každém kroku mnozí z nich naráží na překážky, které jim život ještě 

více ztěžují. Vytvořením a ucelením bezbariérových tras jim můžeme pomoci. 

 

Vybrala jsem si toto téma pro svoji práci tzv. „bez mrknutí oka“. Věděla jsem, že se chci 

podílet na něčem, co by mohlo někomu sloužit jako předloha pro tvorbu lepšího prostředí pro 

osoby se zdravotním postižením. Myslím, že je důležité, aby všechny osoby, ať už zdravé či 

s fyzickým nebo psychickým postižením, měli stejné možnosti. Možnosti rozhodnout se co 

dělat, kam jít a hlavně bez pomoci ostatních. 

 

Sociálních služeb SMO v roce 2013 využívalo 29 368 lidí, přičemž toto číslo se každým 

rokem zvětšuje. Nejpočetnější skupiny uživatelů jsou v cílových skupinách Senioři (6497), 

Děti a rodina (5 277) a Romské etnikum (5 256). Nárůst uživatelů je evidován nejen 

u seniorů, ale také u občanů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a u lidí 

ohrožených sociálním vyloučením. [9] 

 

1.1 Předmět a cíl BP 

 

Předmětem této bakalářské práce je zmapování a analýza současného stavu bariér, návrh 

bezbariérových ucelených tras a zajištění bezpečného pohybu chodců v Ostravě, v oblasti 

kolem ulice Horní. Tvorba bezbariérového území zahrnuje odstranění překážek v jednotlivých 

budovách občanské vybavenosti a stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v dopravě. 

 

1.2 Stručný popis oblasti 

 

Oblast Ostrava – Jih je nejlidnatější městský obvod Ostravy. Dělí se na pět částí, a to 

Hrabůvka, Dubina, Bělský les, Výškovice a Zábřeh. Celkem zde žije přes 110 000 obyvatel. 
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Převažujícím typem zástavby je sídlištní, proto se také Ostrava – Jih řadí do nejhustěji 

zalidněných oblastí s téměř 7000 obyvateli na km
2
. Další oblastí s vysokou hustotou zalidnění 

je Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a dále pak například Výškovice. 

Ulice Horní je silnicí první třídy, která vede od Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih až 

k Intersparu v Dubině. 

Moje práce je zaměřena pouze na část ulice od úřadu po kruhový objezd. Celé řešené území 

má plochu přibližně 140 hektarů. 

V této oblasti, v městské části Hrabůvka, se nachází 8 mateřských škol, 4 základní školy, 

Střední průmyslová škola, Střední škola společného stravování, soukromá umělecká škola, 

školní knihovna, finanční úřad, úřad městského obvodu, dům s pečovatelskou službou, 4 

bankomaty, supermarket, lékárny, obchodní centrum, Česká pošta a policejní obvodní  

oddělení. 

 

1.3 Postup práce 

 

Základním požadavkem bylo vytvoření bezbariérových tras v souladu s pravidly Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny. Proto jsem si nejprve musela zjistit postup při 

zpracování záměru bezbariérových tras. Dalším krokem byla analýza oblasti zahrnující 

měření jednotlivých problémových míst, zhodnocení přístupnosti občanské vybavenosti 

s ohledem na dopravní infrastrukturu a potřebná fotodokumentace. Na základě těchto 

podkladů je zpracován návrh řešení ucelených bezbariérových tras. 

 

1.4 Podklady 

 

Základními podklady pro tuto práci mi byly veřejně přístupné mapy na serveru www.mapy.cz 

a www. maps.google.cz dále pak katastrální mapa a komunitní plány města. Většinu podkladů 

tvoří vlastní fotodokumentace a poznámky z průzkumu mnou řešené oblasti. 

Mojí snahou též bylo dodržet požadavky na zpracování projektové dokumentace pro 

poskytování příspěvků na bezbariérové úpravy komunikací ze serveru www.sfdi.cz a další 

normy a vyhlášky uvedené v seznamu použité literatury v závěru této práce. 
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2 Bezbariérové užívání urbánního prostoru 

 

Aby byla zajištěna možnost neomezeného pohybu pro osoby na vozíku nebo se zrakovým či 

sluchovým postižením, musí být odstraněny všechny překážky a doplněny požadované prvky 

usnadňující pohyb ve veřejném prostoru. Je nutné zajistit handicapovaným možnost provádět 

každodenní činnosti bez potřeby něčí pomoci, a proto musíme při vytváření přístupného 

prostoru respektovat větší manipulační prostor a potřebu přehledného řešení prostředí. 

Na ulicích se vyskytuje velké množství bariér a většiny z nich si zdravý člověk vůbec 

nevšimne. Podle vlivu na omezenou schopnost pohybu a orientace rozlišujeme tři základní 

skupiny překážek: [1] 

1) bariéry architektonické = bariéry fyzické v nástupu, výstupu při chůzi či jízdě na   

invalidním vozíku, ať už se jedná o bariéry šířkové, výškové, překážky, sklony, stupně 

apod. 

2)  bariéry orientační a informační 

3)  bariéry bezpečnostního charakteru = např. překonání dopravního proudu vozidel 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Základní pojmy užívané při řešení bezbariérových tras jsou následující: 

 

Uliční prostor – Jedná se nejen o dopravní komunikace pro pěší, ale také o chodník s 

pobytovou funkcí. [1] 

Manipulační prostor - Minimální  manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů 

v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro 

otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. [4] 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - osoby postižené pohybově, zejména 

osoby na vozíku pro invalidy, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a 

osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do 3 let popřípadě osobu s mentálním postižením. [7] 

Zdravotní postižení – Postižení vadou tělesnou, duševní nebo smyslovou, která může mít 

charakter trvalý nebo dočasný a omezuje vykonávání běžných denních aktivit. Jestliže začne 

zdravotní postižení omezovat osobu v jejím společenském životě (v zařazení, místu a funkci 

ve společnosti), jedná se o handicap.[7] 
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Handicap – Ztráta nebo omezení příležitostí rovnoprávného podílu na společenském životě 

v důsledku nedostatků tohoto prostředí, které brání zdravotně postiženým ho plnohodnotně a 

rovnoprávně využívat ve svůj prospěch.[7] 

Přirozená vodicí linie – spojnice hmatných orientačních bodů, vzniklých uspořádáním stavby 

nebo jejích jednotlivých prvků, umístěných v pochozích plochách a na vnitřních a vnějších 

komunikacích.[7] 

Umělá vodicí linie – spojnice hmatných orientačních bodů, vzniklých uspořádáním stavby 

nebo jejích jednotlivých prvků, umístěných v pochozích plochách a na vnitřních a vnějších 

komunikacích.[7] 

Signální pás - zvláštní forma umělé vodicí linie, určující zrakově postiženým osobám přesný 

směr chůze, zejména při přecházení vozovky nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 

hromadné dopravy. [7] Musí mít šířku 800 - 1000 mm a povrch kontrastně a hmatově 

odlišený od okolního povrchu. 

Varovný pás - zvláštní forma umělé vodicí linie, ohraničující místo, které je pro zrakově 

postižené osoby trvale nebezpečné, zejména označení hranice mezi chodníkem a vozovkou na 

přechodu, nebo sestupného schodu zapuštěného do chodníku. [7] Musí mít šířku 400 mm a 

povrch kontrastně a hmatově odlišený od okolního povrchu. 

Hmatný pás - zvláštní forma varovného pásu, ohraničující místo, které na chodníku 

s cyklistickou stezkou určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, 

přičemž v ulici v obytné zóně ohraničuje zónu bezpečného pohybu zrakově postižených osob. 

[7] Musí mít šířku 400 mm a povrch kontrastně a hmatově odlišený od okolního povrchu. 

Vodicí pás přechodu - pás, umístěný ve vozovce, který je součástí vodorovného dopravního 

značení. [7] Provádí se, je-li trasa přecházení delší než 8 m, vedená v šikmém směru, nebo z 

oblouku o poloměru menším než 12 m. Musí být šířky 550 mm a tvoří ho 2x2 nebo 2x3 

pásky. U dlážděných vozovek se provádí ze speciální dlažby z umělého kamene. 

Přechod pro chodce - Zřizují se přednostně na všech křižovatkách, podle místních podmínek 

i častěji. [8] Běžně se navrhují přechody o šířce 4 m, v místech s větší koncentrací chodců je 

možné zvětšení po 1m. Nejmenší možný rozměr je 3 m. 

Chodníky v místech přechodů musí mít snížený obrubník a musí mít hmatové úpravy. 

Výškový rozdíl vozovky a chodníku smí být nejvýše 20 mm a šikmé části svažujícího se 

povrchu musí vyhovovat maximálním povoleným sklonům. Přechody pro chodce jsou 

označený vodorovným a svislým dopravním značením. [8] 
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Místo pro přecházení - Místo se sníženým obrubníkem, pro snadnější přechod komunikace. 

Není určeno pro přechod osob nevidomých nebo slabozrakých, proto se nezřizuje signální 

pás. 

Stavby občanské vybavenosti - Jedná se o stavby s opakovanou návštěvou obyvatel. 

Základními stavbami občanské vybavenosti jsou například základní a mateřské školy, pošta, 

zdravotnická zařízení, restaurace nebo prodejny potravin. 

Zastávka - předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení dopravního prostředku 

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

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

nebo přechodnou zastávku. [12] 

Nástupní hrana - část okraje nástupiště přilehlého k místu zastavení vozidla [12] 

 

2.2 Aplikace základních prvků bezbariérového řešení  

 

V této části je podrobně popsáno správné provedení jednotlivých prvků pro tvorbu 

bezbariérového prostředí. 

 

2.2.1 Přechod pro chodce  

Signální pás šířky 800 - 1000 mm napojený na umělou nebo přirozenou vodicí linii. Odbočení 

k vodicí linii se provádí vždy v pravém úhlu. Povrch signálního pásu musí být vizuálně a 

hmatově kontrastní od okolí, proto se užívá betonová dlažba červené barvy s výstupky 

pravidelného i nepravidelného tvaru. 

 

Obr.  1 - Dlažba pro nevidomé  BEST – BEATON 

 

Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v rezervacích a památkových zónách, 

v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a při použití barevných 

vzorů v dlažbě. [4] 
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Varovný pás se provádí v šířce 400 mm (tolerance 3 mm) po celé délce sníženého obrubníku, 

až do místa, kde dosahuje obrubník výšky 80 mm. Povrch signálního pásu musí být vizuálně a 

hmatově kontrastní od okolí, proto se užívá betonová dlažba červené barvy s výstupky 

pravidelného i nepravidelného tvaru. 

Struktura těchto pásů musí být jednoznačná a snadno vnímatelná slepeckou holí a nášlapem. 

Dlažba těchto pásů musí být dostatečně mechanicky i fyzikálně odolná. V mimořádných či 

jinak významných místech je možné použít speciální dlažbu z umělého kamene (kamenná drť 

s pojivem). [13] 

 

Pro navedení nevidomého k důležitému místu také slouží vodicí linie. Může být buď 

přirozená, což je například obrubník trávníku výšky min. 60 mm, zábradlí se zarážkou pro 

slepeckou hůl nebo jiné prvky šířky minimálně 400 mm a výšky min. 300 mm, nebo umělá. 

Tou je speciálně vytvořená součást stavby, která má v exteriéru předepsanou šířku 400 mm. 

Je tvořena podélnými drážkami a její podobu můžete vidět na obrázku níže. Jinou formou 

umělé vodicí linie je vodicí linie s funkcí varovného pásu, která se provádí na železničních 

nástupištích a odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště.  

 

Obr.  2 - Dlažba CSB – QAUDRO od firmy CS – BETON pro tvorbu vodicích linií 

 

V případě, že je přechod pro chodce v oblouku o poloměru menším než 12 m, nebo je trasa 

přecházení delší než 8 m či v šikmém směru, musí být použit vodicí pás přechodu. Ten je 

tvořen 2 x 2 nebo 2 x 3 – mi pásky o šířce 3 mm. 

Ukázkové řešení přechodu pro chodce je zobrazeno na obrázku č. 2. 

 

Světelná signalizace se na přechodech pro chodce zřizuje tehdy, vede-li komunikace přes dva 

a více jízdních pruhů. Na takových musí být zřízena též akustická signalizace pro pozemní 

komunikace. Dle vyhlášky 398/2009 Sb. platí, že: “Sloupek chodecké signalizace se umisťuje 

nejdále 750 mm od bezpečnostního odstupu a zpravidla do osy signálního pásu.“  
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Obr.  3 - Standardní hmatové úpravy v místě přechodu pro chodce a nároží s přechody pro 

chodce [5] 

 

2.2.2 Místo pro přecházení  

Základní rozdíl mezi místem pro přecházení a přechodem pro chodce je, že v místě pro 

přecházení nemá chodec přednost a není označeno svislým dopravním značením. Liší se také 

provedením hmatových prvků. V případě místa pro přecházení je signální pás předsazen před 

varovným o 300 – 500 mm. 

Rozměry signálních a varovných pásů jsou stejné jako u přechodu pro chodce. 

 

 

 

Obr.  4 - Standardní hmatové úpravy místa pro přecházení [4] 
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2.2.3 Nástupiště veřejné dopravy 

Nástupiště autobusových a tramvajových zastávek musí mít výšku 200 mm (u změn 

dokončených staveb lze snížit na 160 mm). 

Pro co nejbližší vedení vozidla k nástupní hraně a snadnější nástup osob do vozidla je vhodné 

použít tzv. Kasselský bezbariérový obrubník. 

Signální pás zastávky vede nevidomého od vodící linie k místu nástupu do prvních dveří 

vozidla a zároveň k označníku zastávky. Provádí se v šířce 800 – 1000 mm a musí být 

hmatově i vizuálně kontrastní proti okolí.  

 

 

Obr.  5 - Standardní řešení úprav pro nevidomé a slabozraké na zastávce BUS [12] 

 

2.2.4 Přístup do budov občanské vybavenosti 

Pro dodržení požadavků na bezbariérový přístup musí být takový vstup bez schodů a 

vyrovnávacích stupňů. Výškový rozdíl pak může být vyřešen bezbariérovou rampou či 

zdvihací plošinou. 

Rampy o šířce minimálně 1500 mm a podélném (příčném) sklonu nejvýše v poměru 1:16 

(1:100) musí být opatřeny po obou stranách zábradlím. 

Přístup do budov se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, 

nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a 

stanici metra musí být označen také akusticky. [4] 

Před vstupem musí být zajištěna manipulační plocha minimálně 1500 x 1500 mm. Minimální 

průchozí šířka vstupu je 1250 mm. Madlo ve výšce 800 – 900 mm se upevňuje na otevíraná 

dveřní křídla. Pokud jsou prosklena, pak musí být chráněna proti mechanickému poškození 
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vozíkem nebo musí zasklení začínat ve výšce 400 mm. Klika musí být dle vyhlášky 398/2009 

Sb. umístěna ve výšce 1100 mm. 

Při umístění zvonku se musí myslet na dosahové vzdálenosti osob sedících na vozíku. 

 

2.3 Parkování pro ZTP 

 

U staveb pro obchod, zdravotnictví a služby musí být vyhrazená stání alespoň v počtu 1 % 

z celkového počtu parkovacích stání. 

Pro každý upravitelný byt ve stavbách bytových domů, je nutné navrhnout alespoň jedno 

parkovací stání pro vozidlo zdravotně postiženého. 

Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných plochách a 

v garážích musí být nejméně 3,50 m, v případech podélného stání musí být délka stání 

nejméně 7,00 m. [8]  

Podélný sklon vyhrazených stání smí být maximálně 2 % a nejvyšší dovolený příčný sklon je 

2,5 %. 

Pravidla pro výpočet přesného počtu vyhrazených stání pro osoby těžce pohybově postižené 

nebo pro osoby doprovázející dítě v kočárku na vyznačených vnějších parkovacích plochách 

pro osobní motorová vozidla jsou uvedeny ve vyhlášce č 398/2009 Sb. 

 

 

 

Obr.  6 - Vyhrazená místa pro parkování – šikmé parkovací stání 45°, [8]  
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Obr.  7 - Vyhrazená stání – kolmá stání, [8] 

 

Podélná parkovací stání musí mít délku minimálně 7000 mm s podélným sklonem max. 1:50. 

 

 

 

Obr.  8 - Vyhrazená stání – podélná stání, [8] 

 

Vyhrazená stání musí být umístěna co nejblíže ke vchodu do objektu či k výtahu neželícímu 

k tomuto objektu. Osoby tělesně postižené musí mít možnost přímého bezbariérového 

přístupu na komunikaci pro chodce. 

Na obrázku č. 9 je fotografie vyhrazených stání u Vítkovické střední průmyslové školy na 

ulici Slezské. Zde je špatně umístěno svislé značení, které tak zkracuje délku vyhrazeného 
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stání. To má už tak nedostačující délku, přibližně pouze 4000 mm. Na šířku místo měří 3500 

mm a splňuje tak požadavek vyhlášky č 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

 

 

Obr.  9 - Vyhrazená stání u Vítkovické střední průmyslové školy
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3 Analýza navržených tras v území 

 

Celá řešená oblast má přibližně 140 hektarů. Pro snadnější řešení a detailnější tvorbu výkresů 

jsem si ji rozdělila na čtyři trasy, které jsou vyznačeny a barevně odlišeny na obrázku číslo 

10. Aby bylo možné bezbariérové užívání objektů veřejné vybavenosti, je samozřejmé, že i 

přístup k nim musí být bezbariérový. Proto každá z tras propojuje budovy občanské 

vybavenosti a bydlení s dopravními stavbami a především MHD.  

 

 

Obr.  10 - Schéma tras 

 

3.1 Trasa A 

 

Tato trasa je pro podrobnější zpracování rozdělená do dvou částí. Jedna část začíná u 

městského úřadu a vede ulicí Edisonovou až k mateřské škole. Dále trasa vede ulicemi 

Šponarova a Jubilejní. Ta se napojuje na ulici Horní a trasa A je zde řešena po obou jejich 

stranách. 

Druhá část trasy A vede po obou stranách ulice Horní až ke křižovatce s ulicí Provaznickou. 

V této oblasti se nachází 8 přechodů pro chodce a délka trasy je přibližně 1,9 km. Jedná se 

tedy o nejkratší trasu. 
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Obr.  11 - Vyznačení trasy A – část 1 

 

 

 Obr.  12 - Vyznačení trasy A – část 2. 

 

3.1.1 Komunikace pro chodce na trase A 

Komunikace pro chodce na trase A jsou zaznamenány ve výkresové části a podrobněji je 

současný stav vidět na výkrese s fotografiemi „Chodníky na trase A – současný stav“. 

Povrch chodníků je převážně tvořen betonovými dlaždicemi nebo betonovou zámkovou 

dlažbou. Starší čtvercové dlaždice jsou rozlámané, prorůstá mezi nimi tráva a některé dlaždice 

chybí. Místy je povrchová úprava řešena asfaltem, jako například na ulici Edisonově. Zde se 

vyskytují trhliny, vybouleniny a výškové rozdíly větší než 20 mm – bariéra. 

Přirozená vodicí linie v některých úsecích nedosahuje požadované výšky 60 mm. 

Šířka komunikací pro pěší většinou splňuje požadavky na minimální průchozí šířku 1500 mm. 

Fotodokumentace z částí těchto komunikací pro chodce je zobrazena ve výkrese č. 9. 
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3.1.2 Přechody pro chodce na trase A 

Celkem je na trase A řešeno 8 přechodů pro chodce. Bezbariérově řešený nebyl ani jeden 

z nich. Některé menší chyby, jako špatná šířka hmatových pásů nebo chybějící návaznost na 

vodící linii, se objevovaly u 6 - ti přechodů. Bariérové byly zbylé dva, kde byla úplná absence 

varovného nebo signálního pásu, případně obou současně. Velkou bariérou je také použití 

špatné hmatové dlažby či nedostatečný kontrast proti okolní dlažbě. 

 

 

Obr.  13 - Přechod pro chodce, ul. Horní 

 

Pro návrhové řešení přechodu pro chodce jsem si vybrala místo na této trase, označené jako 

P2 – A. Je situováno na výjezdu z odbočovacího pruhu z ulice Plzeňské, který přechází 

v připojovací pruh ulice Horní. Současný stav jsem zobrazila na výkrese č. 27 a mnou 

navržené řešení můžete vidět na výkrese č. 28. 

V současné době není toto místo vizuálně ani hmatově vyznačeno. V ose přecházení je 

umístěn sloupek signalizačního zařízení. 

 

3.1.3 Místa pro přecházení na trase A 

Chodci mají možnost přechodu komunikace, mimo přechod pro chodce, na 13 - ti místech pro 

přecházení. Na této trase je 9 z nich bariérových a 4 částečně bariérové. Tedy ani jeden 

nesplňoval všechny požadavky na bezbariérové místo pro přecházení.  

Nejčastější chybou je absence signálního pásu, šířky 800 mm, odsazeného o 300 až 500 mm 

od varovného pásu. Oba tyto pásy musí být provedeny vizuálně a hmatově kontrastní od 

okolí. Na některých místech nebyl obrubník v místě přecházení snížen na maximálně 20 mm. 
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Místo pro přecházení, označené na této trase jako MP13, jsem si zvolila pro návrhové řešení. 

Výkres č. 24 zobrazuje současný stav a správně řešení i s popisem takového místa pro 

přecházení je detailně provedeno na výkrese č. 25. 

Jeho současné provedení neodpovídá vyhlášce 398/2009. 

 

3.1.4 Zastávky MHD  

Současný stav zastávek a podrobné zhodnocení z pohledu bariér je i s fotografiemi na 

výkresech č. 21 a 22. 

Rozmístění jednotlivých zastávek v řešené oblasti je znázorněno na výkrese č. 2 s názvem 

„Přechody pro chodce a zastávky MHD“ 

Na trase A se nachází 4 tramvajové zastávky s názvy Úmob Jih pro oba směry a Hotelový 

dům Hlubina, taktéž pro oba směry. Dále jsou zde 4 zastávky autobusové, z nichž dvě jsou 

pojmenovány Sámova a dvě Hotelový dům Hlubina. Všechny se nacházejí na ulici Horní.  

 

Na této trase jsem si též zvolila zastávku MHD pro návrhové řešení. Nachází se na ulici Horní 

poblíž domu s pečovatelskou službou, ve směru na Vítkovice. Jedná se o zastávku umístěnou 

na zastávkovém pruhu bez fyzického oddělení. Ve výkrese č. 2 je označena ZA 1. Denně zde 

projíždí pět linek autobusů a nastupuje/vystupuje zde velké množství lidí. 

 

3.1.5 Zhodnocení trasy A 

Bohužel se na této trase nenachází žádný úsek chodníku označitelný za plně bezbariérový. 

Pozitivem je, že kompletní přestavbu potřebuje pouze 25 % komunikací a tedy na 75 % 

částečně bariérových komunikací pro pěší postačí drobnější úpravy. 

 

    

Graf 1 - Zhodnocení přechodů pro chodce na trase A 

Přechody pro chodce 

Částečně bariérové

Bariérové

Bezbariérové
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Graf 2 - Zhodnocení míst pro přecházení na 

trase A 

             Graf 3 - Zhodnocení zastávek MHD na 

trase A 

 

3.2 Trasa B 

 

Druhá trasa, v práci rozlišena modrou barvou, je dlouhá přibližně 3,4 km. Vede ulicemi 

Provaznická, Slezská a Zlepšovatelů, ze kterých je přístup do mateřské, základní, střední 

průmyslové a soukromé umělecké školy. Řešeny jsou také ulice Letecká, Hasičská, 

Dvouletky a U Nové školy. Ulicí Odborářskou, která vede kolem domu s pečovatelskou 

službou, je celá trasa B propojena s ulicí Horní. 

 

Obr.  14 -  Vyznačení trasy B 

 

3.2.1 Komunikace pro chodce na trase B 

Pěší komunikace jsou na této trase převážně tvořeny asfaltovým povrchem. Ulice Dvouletky 

má chodníky zrekonstruované a jsou po obou stranách tvořeny zámkovou betonovou dlažbou. 

Jejich šířka splňuje požadavek na minimální průchozí šířku 1500 mm.  

Místa pro přecházení 

Částečně bariérové

Bariérové

Bezbariérové

Zastávky MHD 

Částečně bariérové

Bariérové

Bezbariérové
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Na některých ulicích chybí provedení vodicí linie ve výšce min. 60 mm 

V nejhorším stavu jsou komunikace pro chodce tvořené betonovými dlaždicemi. Zde jsou 

výškové rozdíly větší než 20 mm, dlaždice jsou nadzvednuté kořeny kolem rostoucích stromů, 

rozbité a úseky jsou bez vodící linie. 

 

  

Obr.  15 - Komunikace pro chodce, 

ul. Hasičská 

       Obr.  16 - Komunikace pro chodce, 

 ul. Zlepšovatelů 

 

3.2.2 Přechody pro chodce na trase B 

Pouze tři přechody pro chodce se nachází na této trase. Dva z nich leží na stejné ulici, a to na 

Provaznické. Ty jsou částečně bezbariérové. Jeden z nich nemá signální pásy napojeny na 

vodící linii a u druhého chybí varovný i signální pás, oba hmatově a vizuálně kontrastní. 

Poslední, rekonstruovaný, je situovaný blízko autobusové zastávky Dvouletky, na 

stejnojmenné ulici. Má sice signální a varovné pásy na komunikaci pro chodce správně 

provedeny, ale chybí varovné pásy a pás signální na středním dělícím ostrůvku. Chodci se 

zrakovým postižením ho budou vnímat jako nedělený! 

Fotodokumentace těchto míst je shrnuta ve výkrese č. 14. 

 

3.2.3 Místa pro přecházení na trase B 

Nejvyšší počet řešených míst pro přecházení se nachází právě na trase B. Analýzou 

současného stavu zde prošlo 17 takových míst, přičemž většina z nich nesplňovala požadavky 

na bezbariérové řešení a 12 z nich jsem tedy ve své práci označila jako bariérové. Zbylých 5, 

částečně bariérových míst pro přecházení, se nachází na opravovaných úsecích trasy. I přesto 

obsahují překážky v podobě nedostatečné délky signálního nebo varovného pásu, chybějícího 

vodicího pásu přechodu nebo nedovedení nevidomého k umělé či přirozené vodící linii. 
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  Obr.  17 - Místo pro přecházení, 

 ul. Hasičská 

Obr.  18 - Místo pro přecházení,  

ul. Zlepšovatelů 

 

3.2.4 Zastávky MHD  

Na trase B se nachází 4 autobusové zastávky a ani jedna tramvajová zastávka. 

Dvě jsou pojmenovány podle ulice, na které se nachází, Dvouletky. Obě mají zřízený 

bezbariérový obrubník. Špatně jsou provedeny signální pásy nebo umístění označníku. Další 

dvě zastávky jsou umístěny na ulici Hasičská, jedna se nazývá Dvouletky a druhá Učiliště 

Vítkovice. Nástupní hrana zastávek má nedostačující výšku, menší než 200 mm. Také zde 

chybí vizuálně kontrastní označení bezpečnostního odstupu. 

 

3.2.5 Zhodnocení trasy B 

Při pohledu na výkres současného stavu komunikací pro pěší můžeme říct, že 50 % obsahuje 

pouze částečné nebo menší nedostatky. Dalších 35 % je ale nebezpečných, na mnohých 

místech i pro osoby bez handicapu a pouze zbylých 15 % je bezbariérových. 

 

 
 

Graf 4 - Zhodnocení míst pro přecházení na trase 

B 

 Graf 5 - Zhodnocení přechodů pro chodce na 

trase B 
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Graf 6 - Zhodnocení zastávek MHD na trase B 

 

3.3 Trasa C 

 

Trasa C začíná odbočením z ulice Horní do ulice Sámovy. Napojena je na ulici Mitušovu, 

vedoucí kolem mateřské a základní školy a školního hřiště. Průchodem mezi panelovými 

domy se trasa napojuje na ulici Cholevovu, Horní a Provaznickou. Tento úsek řešené oblasti 

se nachází v režimu obytné zóny, chodníky jsou zřízeny po obou stranách ulice.  

Na obrázku č. 20 můžete vidět, že okraje obytné zóny nejsou vyznačeny varovnými a 

signálními pásy.  

 

         

 

        Obr.  19 - Vyznačení trasy C     Obr.  20 - Označení obytné zóny 

 

Zastávky MHD 

Bariérové

Částečně bariérové

Bezbariérové
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Červená trasa má délku přibližně 2,1 km. Jedná se o druhou nejkratší trasu, po trase žluté. 

 

3.3.1 Komunikace pro chodce na trase C 

Po obou stranách ulice Sámovy je povrch chodníku tvořen zámkovou dlažbou. Na pravé 

straně, ze směru od ulice Horní, je široký cca 2400 mm a na straně levé má šířku 1800 mm. 

Po celé levé straně ulice Mitušovy vede chodník taktéž ze zámkové dlažby a splňuje 

minimální průchozí šířku 1500 mm. Protější strana je střídavě tvořena zámkovou dlažbou a 

betonovými dlaždicemi (v těchto místech má chodník šířku pouze 800 mm nebo 1000 mm).  

Největší překážkou jsou na této trase chybějící vodicí linie (nebo nesplňuje minimální 

požadovanou výšku 0.06 m) a nedostatečná průchozí šířka. Povrch chodníků je převážně 

rovinný, jen na několika místech jsou vybouleniny tvořící bariéru nebo chybějící dlaždice. 

 

3.3.2 Přechody pro chodce na trase C 

Možnost přechodu přes silnici na této trase zajišťuje 6 přechodů pro chodce. Z nichž pouze 3 

umožňují částečně bezpečný pohyb chodců. Další tři jsou nevhodně provedené, a to většinou 

protože nejsou označeny kontrastními a hmatovými pásy, nebo neumožňují přejezd osob na 

vozíčku. Na takových není výška obrubníku snížena na maximálně 20 mm. 

         

  

Obr.  21 - Přechod pro chodce, 

 ul. Cholevova 

Obr.  22 - Přechod pro chodce, 

 ul. Cholevova 

 

3.3.3 Místa pro přecházení na trase C  

Nejvyšší počet míst pro přecházení je právě na trase C (12). Bohužel ani tady nebylo ani 

jedno z míst provedeno bez překážek, ať už pro osoby se zrakovým postižením nebo pro 

tělesně postižené. Za částečně bariérové považujme 5 z těchto míst. Zde je buď varovný pás 

proveden ve špatné šířce nebo nemá zarovnané okraje. U dalších 7 - mi vyznačených míst 

jsou nerovnosti větší než 20 mm, chybí signální pás nebo na sebe protilehlé části místa pro 

přecházení nenavazují. 
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Fotodokumentace míst pro přecházení na této trase je shrnuta ve výkrese č. 16. 

 

3.3.4 Zhodnocení trasy C 

Největší část všech chodníků je označena jako částečně bariérová, tedy přibližně 75 %. 

Dalších 15 % je bariérových a tedy nutně potřebuje stavební úpravy. Pouhých 10 % splňuje 

požadavky na bezbariérový pohyb. 

 

Zastávky MHD se na této trase nenacházejí. 

 

3.4 Trasa D 

 

V oblasti zelené trasy, jak je trasa D označena, se nachází nejvíce občanské vybavenosti. Je 

vyznačena od základní školy a Kostela Panny Marie, Královny posvátného růžence až ke 

kruhovému objezdu na ulici Horní. Spadají do ní ulice Kléglova, Adamusova, U Prodejny a 

Dr. Lukášové. Nachází se zde Poliklinika Hrabůvka, 2 základní a 2 mateřské školy, Finanční 

úřad, několik bankomatů, Česká pošta a nákupní centrum 

 

Obr.  23 - Vyznačení trasy D 

  

    Graf 7 - Zhodnocení míst pro přecházení na 

trase C 

   Graf 8 - Zhodnocení přechodů pro chodce na 

trase C 

Místa pro přecházení 

Bariérová

Částečně bariérová
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Přechody pro chodce 

Bariérové

Částečně bariérové

Bezbariérové
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3.4.1 Komunikace pro chodce na trase D 

Na chodnících tvořených zámkovou betonovou dlažbou většinou nejsou žádné větší 

nerovnosti, které by představovali bariéru. Vodicí linie má v těchto místech minimální výšku 

(60 mm). Některé úseky mají povrch asfaltový. Ten je převážně rovinný, pouze místy se 

nachází vybouleniny či praskliny. Z nejmenší části je trasa D tvořena betonovými dlaždicemi. 

Některé se nebezpečně viklají nebo chybí. 

 

3.4.2 Přechody pro chodce na trase D 

Celkem 6 přechodů pro chodce se nachází na této trase. Většina je umístěna podél ul. Dr. 

Martínka nebo vede přes ni. Jeden je na ul. Horní a další na ul. Kléglova, ten je vyvýšený. 

Jediný z nich jsem označila jako částečně bariérový, z důvodu chybějícího hmatově 

kontrastního varovného a signálního pásu na jedné straně přechodu. U zbývajících pěti je více 

chyb, proto jsou označeny jako bariérové. 

 

3.4.3 Místa pro přecházení na trase D 

V této oblasti jsem si zaznačila pro své řešení 9 míst pro přecházení. U třech z nich chyběl 

signální pás nebo byla správně označena jen jedna strana – ty jsem označila jako částečně 

bariérové. Naproti tomu zbylých šest nebylo označeno vůbec nebo obrubník v těchto místech 

nebyl snížen na maximální výšku 20 mm. 

 

3.4.4 Zastávky MHD  

Na ulici Dr. Martínka se nachází dvě autobusové a dvě tramvajové zastávky, všechny 

pojmenované Poliklinika. Jejich rozmístění je zaznačeno ve výkrese č. 2, analýza současného 

stavu a nedostatků je podrobně uvedena ve výkrese č. 21 a 22. 

 

3.4.5 Zhodnocení trasy D 

Komunikace pro chodce jsou odhadem ze 40 procent částečně bariérové. 35 % nesplňuje 

požadavky na bezpečný pohyb všech osob vůbec a pouze 25 % můžeme považovat za 

bezbariérové. 
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Graf 9 - Zhodnocení míst pro přecházení na trase D 

 

  

Graf 10 - Zhodnocení přechodů pro chodce na 

trase D 

Graf 11 - Zhodnocení zastávek MHD na    

               trase D 
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4 Návrh bezbariérových úprav 

 

V této kapitole jsou popsány navržené úpravy problémových míst. Ty musí odpovídat 

požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

 

4.1 Komunikace pro chodce  

 

Výkres číslo 3 zobrazuje současný stav komunikací pro pěší. Barevně jsou odlišeny úseky 

nutně potřebující úpravy a části vyhovující předpisům. 

V místech označených červenou barvou je potřebné rozšířit chodníky na minimální průchozí 

šířku a zajistit tak možnost pohybu osob na vozíčku. Přirozená vodicí linie musí být tvořena 

obrubníkem o výšce min. 60 mm, a pokud je přerušena na vzdálenost větší než 8000 mm, 

musí být doplněna umělou vodící linií, která má v exteriéru šířku 400 mm. 

Navrhuji upravit podélný sklon komunikací na max. 8,33 % a příčný sklon v poměru 

maximálně 1:50. 

Výjezdy ze zahrad či garáží přes komunikaci pro chodce musí být označeny varovným pásem. 

 

       

Obr. 24 - V místě výjezdu (sníženého obrubníku) chybí varovný pás upozorňující na 

nebezpečné místo 

 

U žlutě označených úseků stačí odstranit nerovnosti komunikace, a zajistit povrch rovný, 

pevný a upravený proti skluzu. Případně rozšířit chodník na minimální požadovanou šířku. 
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4.2 Přechod pro chodce P2 - A 

 

Současný stav řešeného přechodu P2-A zobrazuje výkres č. 28 a navrhované řešení dle 

vyhlášky je zakresleno ve výkrese č. 29. Nachází se na výjezdu z odbočovacího pruhu z ulice 

Plzeňské, který přechází v připojovací pruh ulice Horní. Přesněji je umístění zakresleno ve 

výkrese č. 2. 

Součástí správného řešení je zřízení varovných a signálních pásů hmatově a vizuálně 

kontrastních. Ty musí být napojeny na vodicí linii, která bude v tomto případě tvořena 

obrubníkem trávníku o výšce min. 60 mm. Oba pásy budou tvořeny červenou zámkovou 

dlažbou s hmatovou úpravou pro nevidomé. 

Sloupek signalizačního zařízení navrhuji posunout minimálně 500 mm od hrany chodníku tak, 

aby byl dodržen bezpečnostní odstup. 

Podélný sklon navazujících ploch je navržen o velikosti 10%.  

 

4.3 Místo pro přecházení MP13 

 

Pro návrh správného řešení místa pro přecházení jsem zvolila místo na trase A, označené jako 

MP13. Současné provedení je znázorněno na výkrese č. 25, návrh správného řešení 

odpovídající požadavkům vyhlášky je pak proveden na výkrese č. 26. 

Místo je situováno na frekventované trase, na ulici Sámova. Přesněji je umístění zakresleno ve 

výkrese č. 5. 

Je nutné prodloužit oba varovné pásy až do místa, kde obrubník dosahuje výšky min. 80 mm. 

Další úpravou je zřídit signální pás šířky 800 mm, hmatově a vizuálně kontrastní a jeho kolmé 

odbočení k vodicí linii. Na protější straně stačí stávající signální pás odsadit od varovného 

pásu o 300 mm a také ho napojit na vodicí linii. To musí být provedeno v kolmém směru. 

V druhé řadě je nutné doplnit vodicí pás přechodu, jelikož je trasa přecházení z oblouku o 

poloměru menším než 12 m. Ten musí mít šířku 550 mm a bude tvořen 2 x 2 - mi pásky. 

Dále musí být dodržen maximální podélný sklon rampy, který je 12,5 %. Mnou navržený 

sklon na jedné straně je 6,5 % a na straně druhé činí 10 %. 
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4.4 Autobusová zastávka ZA 1 

 

Navrhované řešení můžete vidět na výkrese č. 32 současný stav je zakreslen ve výkrese č. 31. 

V první řadě musí být celé nástupiště zvýšeno ze současných 100 mm na 200 mm a doplněno 

o bezbariérový obrubník pro jednodušší nástup lidí do vozu. Z toho důvodu jsou navrženy 

rampy, se sklonem 8,33 %, v místech napojení současného chodníku na novou, zvýšenou 

plochu nástupiště. 

 

Pro snadnější a bezpečnější přístup k označníku zastávky a tedy i k zastávkovým jízdním 

řádům navrhuji tento přesunout do zpevněné plochy nástupiště. Pro splnění požadavků na 

bezbariérový pohyb je důležité provést napojení signálního pásu na vodicí linii. Ten musí být 

nejprve posunut tak, aby byl ve vzdálenosti cca 800 mm od označníku zastávky a aby končil 

500 mm před nástupní hranou. 

V dalším kroku je navrženo zarovnat okraje bezpečnostního odstupu. Bude tvořen 

zastávkovým bezbariérovým obrubníkem o šířce 200 mm od firmy CS – BETON a pásem 

červené barvy, šířky 300 mm bez hmatové úpravy. 
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5 Orientační odhad nákladů 

 

Pro jednotlivá vzorová řešení na trase A, tedy místo pro přecházení MP13, přechod pro 

chodce P2-A a autobusovou zastávku ZA1, byl proveden výpočet přibližných nákladů. 

Ceny jsou orientační a bez DPH (21 %). 

 

5.1 Odhad nákladů na místo pro přecházení MP13 

 

1) Pokládka zámkové dlažby šedé: Demontáž + zpětné položení zámkové dlažby, částečný 

odvoz suti, hutnění podloží, zaspárování, práce – 600 Kč/ m
2
 

- 11,38 * 600 ≐ 6 828,00 Kč 

 

2) Pokládka zámkové dlažby červené s hmatovou úpravou: Demontáž + zpětné položení 

zámkové dlažby, zaspárování, práce - 600 Kč/ m
2
 

    - doplnění plochy novým materiálem - 600 Kč/ m
2
 

    - 4,6776 * 600 ≐ 2 807,00 Kč 

    - 3,1184 * 600 ≐ 1 871,00 Kč 

 

3) Pokládka obrubníků: dodávka, pokládka do betonu s opěrou, materiál, práce - 510 Kč/m 

rovný (710Kč/m zakřivený) 

- 13,65 * 510 ≐ 6 962,00 Kč 

- 1,4 * 710 ≐ 994,00 Kč 

 

4) Pokládka obrubníků silničních: dodávka, pokládka do betonu s opěrou, materiál, práce –    

      710 Kč/m rovný 

- 7,7 * 710 ≐ 3 311,00 Kč 

 

Celkové náklady na zřízení MP13 vychází přibližně na:   22 773, 00 Kč bez DPH 

+ VRN (zařízení staveniště, vliv dopravy) 4 %         911, 00 Kč 

Konečná cena        23 684, 00 Kč bez DPH 
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5.2 Odhad nákladů na přechod pro chodce P2 – A 

 

1) Pokládka zámkové dlažby šedé: Odstranění horní vrstvy (litý asfalt), hutnění podloží, 

odvoz a likvidace suti, práce – 1730 Kč/m
2 

- 18,1 * 1730 ≐ 31 313,00 Kč 

 

2) Pokládka zámkové dlažby červené s hmatovou úpravou: Odstranění horní vrstvy LA, 

hutnění podloží, odvoz a likvidace suti, zaspárování, materiál, práce – 2030 Kč/ m
2
 

   - 7,313
 
*

 
2030 ≐ 14 845,00 Kč 

 

3) Pokládka obrubníků: pokládka do betonového lože, materiál, práce – 510 Kč/m rovný 

- 12 * 510 ≐ 6 120,00 Kč 

 

4) Pokládka obrubníků silničních: dodávka, pokládka do betonu s opěrou, materiál, práce - 

    710 Kč/m rovný 

- 5,5 * 710 ≐ 3 905,00 Kč 

 

Celkové náklady na zřízení P2-A vychází přibližně na:   32 132, 00 Kč bez DPH 

+ VRN (zařízení staveniště, vliv dopravy) 4 %       1285, 00 Kč 

Konečná cena                   33 417, 00 Kč bez DPH 

 

 

5.3 Odhad nákladů na zastávku MHD ZA 1 

 

1) Pokládka zámkové dlažby šedé: Demontáž + zpětné položení zámkové dlažby, hutnění 

podloží, částečný odvoz suti, zaspárování, práce - 600 Kč/m
2
 

- 7,9 * 600 ≐ 4 740,00 Kč 

 

2) Pokládka zámkové dlažby červené s hmatovou úpravou: Demontáž + zpětné položení 

zámkové dlažby, hutnění podloží, zaspárování, materiál, práce - 600 Kč/ m
2 

     -
 
doplnění plochy novým materiálem – 600 Kč/m

2
 

 - 2,4 * 600 ≐ 1 440,00 Kč 

    - 1,6 * 600 ≐ 960,00 Kč 
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3) Pokládka zámkové dlažby červené: Demontáž + zpětné položení zámkové dlažby, hutnění 

podloží, částečný odvoz suti, zaspárování, materiál, práce – 600 Kč/m
2 

    -8,49 * 600 ≐ 5 094,00 Kč 

 

4) Pokládka bezbariérových obrubníků: pokládka do betonu s opěrou, materiál, práce – 2000 

Kč/m 

-28,35 * 2000 ≐ 56 700 Kč 

 

Celkové náklady na zřízení ZA 1 vychází přibližně na:  68 934, 00 Kč bez DPH 

+ VRN (zařízení staveniště, vliv dopravy) 4 %     2 757, 00 Kč 

Konečná cena                  71 691, 00 Kč bez DPH 

 

Podoba i ceny orientačního odhadu nákladů byly konzultovány s Ing. Jiřím Kalvachem.
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6 Financování 

 

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 

2016–2025, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto 

usnesením byl novelizován také samotný NRPM. Vládní plán financování navazuje na 

předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015. [11]  

 

Odstraňování bariér na komunikacích a ve veřejné dopravě je financováno podílově a 

příslušnými zdroji jsou finanční zdroje dopravce, resp. vlastníka infrastruktury (zřizovatele, 

provozovatele), rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (v souladu se zákonem č. 

104/2000 Sb., a dle schvalovaných „Pravidel“), rozpočet Ministerstva dopravy (dle pravidel 

vydávaných pro příslušné rozpočtové období) a další (rozpočet kraje, obcí a měst). Formou 

podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální 

projekty. [11] 

 

Rozdělení projektů dle financování: 

1) Bezbariérové úpravy plně hrazené z rozpočtů příslušných institucí  

Jedná se zpravidla o budovy ve vlastnictví daných institucí. Jako například ústřední orgány 

státní správy, finanční a celní úřady, katastrální úřady, pošty, soudy nebo služebny Policie 

ČR. 

2) Bezbariérové úpravy financované podílově z rozpočtů příslušných institucí 

V této kategorii jsou dvě podskupiny – Budovy a Zpřístupňování dopravy. 

Do první podskupiny se řadí například školská zařízení, zařízení sociálních služeb, muzea, 

galerie, zdravotnická zařízení, radnice nebo budovy domů s pečovatelskou službou. 

Druhá podskupina zahrnuje především obnovu vozového parku MHD a vozidel autobusové 

dopravy, vybavení dopravních prostředků MHD informačními zařízeními pro cestující se 

sníženou schopností pohybu a orientace, zpřístupňování pěších tras a odstraňování bariér 

stavebního charakteru v MHD.[11] 

 

Dále poskytuje příspěvky na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace také 

Státní fond dopravní infrastruktury. 

Tyto příspěvky se dělí do tří kategorií, podle svého zaměření: 



39 

 

A) Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 

zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

B) Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy a zklidnění dopravy 

C) Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou 

výstavby a úpravy přechodů - Bezpečný přechod [10] 

 

V případě této práce je tedy možné využít příspěvku kategorie A, který je poskytován 

například na tyto akce: 

Úpravy nástupišť podél autobusových zastávek, výstavba či rekonstrukce chodníků a 

přechodů pro chodce podél silnic I., II. a III. třídy, výstavba či rekonstrukce míst pro 

přecházení podél silnic I., II. a III. třídy, osvětlení přechodů pro chodce a zřízení světelných 

signalizačních zařízení. 

  

Z důvodu finančního i z důvodu menšího omezení dopravy, je možnost tento projekt rozdělit 

na více kratších úseků a na nich postupně odstraňovat bariéry. 
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7 Závěr 

 

Cílem této práce bylo analyzovat současný stav bariér a navrhnout řešení pro jejich 

odstranění. Při činnostech spojených s tvorbou práce jsem se musela v první řadě vžít do 

pozice osob s handicapem. Díky tomu jsem si uvědomila, jak složitá a nebezpečná pro ně 

může být cesta, kterou musí absolvovat pro uspokojení každodenních potřeb. Abychom jim 

toto usnadnili, je nevyhnutelné provést spoustu stavebních úprav. Při tom je však také důležité 

myslet na komplexnost a návaznost jednotlivých tras. Zamyslete se, k čemu Vám bude 

bezchybně provedený přechod pro chodce, pokud nebudete mít možnost se k němu bezpečně 

dostat? V ostravských prodejnách jízdenek si můžete zdarma vyzvednout mapku 

s informacemi o přístupnosti zastávek a nízkopodlažních linkách. Ale co když k takové 

bezbariérové zastávce nebude zřízený i bezbariérový přechod či chodník?  

 

Tento problém by se dal částečně řešit po vzoru města Olomouc. Velmi mě zaujal jejich 

nápad, na vytvoření online bezbariérové mapy města, ve které je barevně odlišena úroveň 

bezbariérovosti a informace o dočasných překážkách. Každý si tak může předem zjistit a 

vybrat vhodnou trasu. 

 

Analýzou zadaného vnějšího prostředí bylo zjištěno, že nejzávažnějším problémem je 

nesprávné kontrastní značení a znemožnění přístupu do budov OV pro osoby se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace. To dokazuje, jak důležité je vzdělání a informovanost lidí 

o správném chování k handicapovaným a o tvorbě bezbariérového prostředí. Při průzkumu 

oblasti kolem ulice Horní jsem se mnohokrát podivila, jak je možné, že některá nově 

realizovaná místa byla schválena, ačkoli vůbec nesplňovala náležitosti dané stavebním 

zákonem, konkrétně vyhláškou č. 398/2009 Sb. Proto jsem ve své práci detailně zpracovala 

ukázku návrhu bezbariérového řešení vybraného místa pro přecházení, přechodu pro chodce a 

také jedné autobusové zastávky. 

 

Jelikož základním účelem této práce je zajistit bezpečný příchod k občanské vybavenosti a 

veřejně přístupným budovám od staveb dopravních a pro bydlení, je převážná část věnovaná 

analýze a návrhu úprav komunikací pro chodce. S nimi souvisí přechody pro chodce a místa 

pro přecházení. Ovšem, pro velkou plochu zájmového území, nezbylo v této práci místo pro 
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konkrétní řešení samotných vstupů do budov OV. Aplikace základních prvků je uvedena 

v kapitole 2.2 této práce.  

 

Součástí tohoto projektu je také výkresová dokumentace a stručné ekonomické zhodnocení 

vybraných částí. Výkresová i textová část je doplněna fotografiemi, které jsem osobně 

pořídila pro účely bakalářské práce. 

 

Mělo by být v zájmu všech, odstraňovat bariéry a tvořit komplexní vyhovující trasy. Vždyť 

všichni jednou budeme staří a určitě budeme potřebovat prostředí bez překážek, abychom 

mohli být i nadále samostatní a neodkázaní na pomoc ostatních. Budu ráda, když tento 

dokument pomůže při tvorbě bezbariérového veřejného prostranství a pozemních komunikací. 
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