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ANOTACE 

Tato diplomová  práce má za cíl  bezpečné a hlavně bezbariérové zpřístupnění 

důležité občanské vybavenosti v městské části Ostrava - Poruba ,  a to předně 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, ale také lidem bez 

omezení.   

Práce má dvě části.  První část obsahuje teoretické znalosti  bezbariérových 

řešení ,  výrobky a zařízení  používané na bezbariérové úpravy a informace 

o dotačním systému.  

V druhé, praktické části , se p rovedlo pečlivé  zmapování  a udělaly se 

průzkumy daného území .  Na základě tohoto poznání  byly vybrány trasy ,  

u kterých se důkladně  zjišťovaly bariéry i navrhovaly úpravy, a také trasy, 

kde se pouze zhodnotila bariérovost  a popsaly největší  nedostatky.  

Je splněna komplexnost ,  jež je základním požadavkem Národního rozvojového 

programu mobili ty pro  všechny.  Tato práce je koncipována  dle požadavků 

tohoto programu a  platné legislativy .  
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bezbariérovost ,  bezbariérové trasy, výrobky pro bezbariérové  užívání ,  

Národní rozvojový program mobility pro všechny, osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace, vyhláška č.  398/2009 Sb., Ostrava-Poruba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

This thesis aims secure and principally barrier-free access to important public 

facili ties in the urban district  Ostrava - Poruba. It is primarily for people with 

limited mobility or orientation, but also people without restrictions.  

The work has two parts.  The first  part  ontain s theoretical knowledge barrier -

free solutions, products and devices used for barrier -free adjustments 

and information about the subsidy system.  

In the second, practical part, conducted careful mapping of the territory 

and surveys were made. On the basis of  this knowledge were selected routes,  

where are thoroughly investigated the barriers and proposed  adjustments,  

and another routes where only reviewed the barriers and described 

the greatest defects.  

it  meets complexity,  which is a basic requirement of the National 

Development Programme Mobility for All. This thesis  is  designed according 

to the requirements of this program and the applicable legislation.  

 

Keywords: 

barrier-free, barrier-free routes, products for barrier-free usage, National 

Development Program Mobility for All, persons with limited mobility 

or orientation, decree No. 398/2009 Coll. ,  Ostrava-Poruba  
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1. ÚVOD 

Bezbariérové prostředí je nezbytné pro začlenění osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace do běžného života. Doma i po opuštění domovních dveří  

se každý den setkáváme s bariérami, které většina z nás ani nevnímá, protože 

pro ně není problém udělat vět ší krok kvůli zvýšenému obrubníku nebo obejít 

překážku na chodníku.  

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace však takovou možnost vždy 

nemají. Bez správně provedených opatření nebo upozornění v podobě 

hmatových prvků, stavebních úprav nebo zvukových signálů jsou pro ně tyto 

překážky nejen špatně nebo vůbec překonatelné,  ale můžou být i zdraví nebo 

životu nebezpečné.  Jako příklad mohu uvést špatně zabezpečenou stavební 

jámu nebo hmatovými  úpravami dobře neoznačený vstup do vozovky.  

Uvědomme si , že  každý z nás se alespoň jednou za život stane osobou 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace  a to ať už díky věku, 

otěhotnění nebo úrazu. Teprve pak začneme pociťovat každý schod ,  každou 

překážku navíc.  Bezbariérové úpravy mohou tedy pomoci i Vám.  

Cílem této diplomové práce je na základě pečlivého zmapování oblasti  

a provedených průzkumů navrhnout úpravy  veřejného prostoru v Ostravě - 

Porubě, které budou sloužit  bezpečnému pohybu všem obyvatelům 

a návštěvníkům této městské části .  

Navrhovány budou úpravy vybraných tras spojující významnou občanskou 

vybavenost a také vchody do těchto budov, bezbariérové zastávky hromadné 

dopravy i s přístupy  k nim, parkovací  místa na stávajících parkovištích pro 

vozidla přepravující  osoby těžce pohybově postižené popřípadě pro osoby 

doprovázející dítě v kočárku .  U dalších tras bude vyhodnocena míra 

bariérovosti a popsány případné hlavní nedostatky .  

Veškeré tyto navrhované změny budou  koncipovány do provázaného celku 

a prováděny dle platné legislativy, především vyh lášky č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb, 

a požadavků  Národního rozvojového programu mobility pro všechny .  
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1.1. Podklady pro zpracování diplomové práce  

Pro účely této diplomové práce byly Útvarem hlavního architekta a stavebním 

úřadem Statutárního města Ostravy velmi ochotně poskytnuty podklady 

ve formě map řešeného území v digitální podobě , dokumenty týkající 

se Generelů  bezbariérových tras  a dopravy.  

Zástupce Magistrátu města Ostravy  pan Miroslave Filipčík ,  jenž zastává 

funkci  specialisty pro architektonické bariéry  a rovněž je jedním 

z představitelů  Ostravské organizace vozíčkářů ,  mi poskyt l  velmi cenné  

informace a rady důležitých pro zhotovení  této práce .   

Další zdroje podkladů:  

- www.mapy.cz  

- www.maps.google.cz  

- mapy.idos.cz/ostrava/  

- odis.planydopravy.cz  

- gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaz/viewer.htm  

- mapy2.ostrava.cz/cyklotrasy/mapa/  

- zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky, odborná literatura 

a internetové stránky uvedené  v seznamu literatury 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

Akustický prvek  

- signalizace se zvukovým nebo hlasovým výstupem (signalizace pro chodce 

na přechodech či přejezdech, orientační majáčky )  

Bezpečnostní odstup  

- nutný prostor oddělující skladebné prvky  různých druhů, protisměrné prvky 

či skladebný prvek od pevné překážky z důvodu bezpečnosti  (např.: oddělení 

stěny domu a přiléhajícího místa pro parkování nebo jízdního pruhu a pruhu 

pro chodce)              [3] 

Byty zvláštního určení  

- byty speciálně upravené pro potřeby zdravotně postižených osob 

(bezbariérové byty)  

Cyklostezka (stezka pro cyklisty)  

- pozemní komunikace nebo její část určená a upravená pro provoz cyklistů,  

bruslařů  apod. ,  její začátek je vyznačen dopravní značkou C  8a - "Stezka 

pro cyklisty" a konec dopravní značkou C  8b - "Konec stezky pro cyklisty" [8] 

Cyklotrasa (cyklistická trasa)  

- komunikace pro cyklisty označená dopravním značením (IS 19 - IS 21) 

a případně i stavebně upravená pro provoz cyklistů (v  označeném směru)  [8] 

Dům s pečovatelskou službou  

- dům s byty určenými osobám pokročilého věku nebo špatného zdravotního 

stavu, jež jsou odkázány na pomoc druhé osoby, která je jim v těchto domech 

poskytována sociální  službou  

Hmatný pás  

- hmatový prvek (zvláštní forma varovného pásu) sloužící k oddělení 

cyklistické stezky nebo pásu pro in -line brusle na chodníku od prostoru 

vymezeného  pro chodce 

- jeho šířka musí být 300 až 400 mm a plocha do vzdálenosti nejméně 250 mm 

od tohoto pásu musí mít rovinný a v izuálně kontrastní (mimo památkové zóny 

a rezervace) povrch             [1] 
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Hmatový prvek  

- prvek jednoznačně rozpoznatelný nášlapem nebo bílou holí  podle struktury 

a charakteru jeho povrchu  

- výrobky určené pro tyto prvky mohou být na stavbách použity pouze 

pro vymezený účel   

Hromadná garáž  

- objekt nebo oddělený prostor sloužící  k parkování nebo odstavení vozidel  

s více než třemi stáními , stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace ,  nebo 

ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží,  nebo ve více podlažích  [17] 

Chodník  

- část přidruženého  dopravního  prostoru určena především pro chodce  

- je oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně (zvýšená obruba 

případně doplněna zábradlím apod.) a/nebo horizontálně  (např.: zelený pás 

do šířky 3,0 m, odvodňovací proužek)          [3] 

Karuselové dveře  

- otočné či turniketové dveře  

 
Obrázek č. 1 : Karuselové dveře ,  zdroj:  www.altoma.cz 

Nástupiště  

- místo nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících:  

a)  na pozemní komunikaci s vybudovaným tramvajovým pásem  

b)  nástupní ostrůvek  

c)  na chodníku nebo navazující na chodník nebo zpevněnou krajnici , popř. 

nezpevněnou krajnici  

d)  zastávkový mys (vysazená chodníková plocha)        [4] 

Nástupní hrana  

- část okraje nástupiště přilehlého k místu zastavení vozidla      [4] 
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Občanská vybavenost  

- stavba sloužící společnosti,  plnící potřeby obyvatelstva (např.:  obchody, 

zdravotnická a sociální zařízení,  úřady)  

Obytná zóna  

- zastavěná oblast,  jejíž začátek musí být označen dopravní značkou IP  26a -

"Obytná zóna" a konec dopravní značkou IP  26b - "Konec obytné zóny"  

- chodci zde mohou užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a to i pro hry 

dětí , ale musí vozidlům umožnit jízdu          [6] 

- nejvyšší  dovolená rychlost v této oblasti je 20 km/hod, řidiči přitom mu sí 

dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, nesmí je ohrozit a v případě 

nutnosti musí i zastavit vozidlo  

- stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště     [15] 

Odstavné stání  

- stání sloužící pro umístění vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá, 

zpravidla v místě bydliště            [5] 

Osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace   

- osoby pohybově postižené (osoby na vozíku pro invalidy, používající berle, 

hole, chodítka nebo jiné pomůcky k chůzi ),  osoby postižené  vadou zraku 

(nevidomé nebo slabozraké) , osoby postižené vadou sluchu (neslyšící,  

nedoslýchavé), osoby postižené mentálně, těhotné ženy,  osoby s dětmi 

v kočárku či  doprovázející dítě do 3 let věku a osoby pokročilého věku  [2] 

Označení CE  

- označení výrobků, u něhož byly ověřeny a  splněny základní  požadavky,  

například bezpečnostní , hygienické nebo  na ochranu životního prostředí,  

dle legislativy EU  

- je nutné pro prodej  výrobku v rámci Evropského hospodářského prostoru 

(země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko ) 

 

Obrázek č. 2: Symbol označení CE, zdroj:  www.wikipedia.cz  
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Označník zastávky  

- úplné označení zastávky linkové osobní dopravy (včetně zastávek 

manipulačních a dalších) podle druhu dopravních prostředků, které musí být 

na označníku vyznačeny                   [4] 

Památková zóna  

- území sídelního útvaru nebo jeho část s menším podílem kulturních 

památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují  

významné kulturní hodnoty           [16] 

Parkovací stání  

- stání sloužící pro umístění vozidla na dobu trvající méně než 2 hodiny 

(krátkodobé parkování  - např.  parkování u obchodu) nebo na dobu delší 

než  2 hodiny (dlouhodobé parkování  - např. parkování u zaměstnání )  [5]  

Pěší zóna  

- oblast , jej íž začátek musí označovat dopravní značka IP  27a - "Pěší zóna" 

a konec dopravní značka IP  27b - "Konec pěší  zóny"       [6] 

- chodci zde mohou užívat pozemní komunikaci v celé její  šířce, ale musí 

umožnit vozidlům jízdu, na rozdíl od obytné zóny zde hry dětí na pozemní 

komunikaci nejsou dovoleny 

- nejvyšší  dovolená rychlost v této oblasti je 20 km/hod, řidiči přitom musí 

dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, nesmí je ohrozit a v případě 

nutnosti musí i zastavit vozidlo  

- stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště     [15] 

Pruh/pás pro chodce  

- část pozemní komunikace určená pro provoz chodců  

- pás pro chodce je tvořen 2 a více pruhy         [15] 

Přirozená vodicí l inie  

- přirozená součást  prostředí nebo stavby sloužící  k vedení a orientaci  

v interiéru i  exteriéru osobám se zrakovým postižením  

- jedná se zejména o stěnu domu, podezdívku plotu, obrubník trávníku 

s výškou min. 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiný kompaktní 
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prvek šířky nejméně 400 mm a výšky min. 300 mm (přirozenou vodicí  linií 

není obrubník chodníku směrem do vozovk y) 

- délka jednotlivých částí hmatového vedení musí být nejméně 1 500 mm 

(u změn dokončených staveb v odůvodněných případech 1 000 mm) a jejich 

přerušení je možné nanejvýš na vzdálenost 8  000 mm, v opačném případě je 

nutné doplnění umělou vodicí l inií             [1] 

Signální pás  

- hmatový prvek (zvláštní forma umělé vodicí linie ) označující místo 

odbočení z vodicí  linie k orientačně důležitému bodu (např. přechod 

pro chodce), navádějící k němu a udávající nový směr pohybu (směr 

přecházení přes přechod, přístup k místu nástupu do vozidel veřejné dopravy,  

atd.),  dále určuje okraj obytné a pěší  zóny  

- jeho šířka musí být 800 až 1 000 mm a délka směrového vedení minimálně 

1 500 mm (u změn dokončených staveb v odůvodněných případech 1 000 mm ) 

plocha do vzdálenosti nejméně 250 mm od  tohoto pásu musí mít rovinný 

a vizuálně kontrastní povrch (od vizuálního kontrastu lze upustit  

v památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky 

nebo pásu pro in -line brusle a při  použití barevných vz orů v dlažbě)  [1] 

Skutečná šířka parkovacího/odstavného stání  

- šířka  parkovacího/odstavného stání měřen á  kolmo na osu parkovacího stání  

               [5] 

 

Obrázek č. 3 : Šířkové rozměry  parkovacího/odstavného stání    

Snížený obrubník  

- obrubník s výškovým rozdílem menším než 80 mm mezi pojížděnou 

a pochozí plochou              [2] 

Stezka pro chodce 

- pozemní komunikace nebo její část určená a upravená pro provoz chodců, 

její  začátek je vyznačen dopravní značkou C 7a - "Stezka pro chodce" a konec 

dopravní značkou C 7b - "Konec stezky pro chodce"        [8] 

ša 

ša - základní šířka stání 

šb - skutečná šířka stání 
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Stezka pro chodce a cyklisty  

- pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz chodců a cyklistů  

- může být:  

a) se společným  pásem pro provoz chodců a cyklistů, pak se její začátek 

označuje značkou C 9a - "Stezka pro chodce a cyklisty" a konec značkou 

C 9b - "Konec stezky pro chodce a cyklisty" 

b) s odděleným pruhem/pásem  pro chodce a pruhem/pásem  pro cyklisty, pak 

se její začátek označuje značkou C 10a - "Stezka pro chodce a cyklisty" 

a konec značkou C 10b - "Konec stezky pro chodce a cyklisty"        [6] [8] 

Umělá vodicí  linie  

- hmatový prvek sloužící k vedení a orientaci v interiéru i  exteriéru osobám 

se zrakovým postižením, nahrazuje přirozenou vodicí linii  

- je tvořena podélnými drážkami s šířkou v interiéru 300 mm, v exteriéru 

400 mm a musí navazovat na přirozenou vodicí lini i, 800 mm od osy umělé 

vodicí l inie na obě strany nesmí být umístěny žádné překážky      [1] 

Varovný pás  

- hmatový prvek  (zvláštní forma umělé vodicí linie)  ohraničující nebezpečné 

nebo trvale nepřístupné místo pro zrakově postižené osoby, vymezuje 

rozhraní  mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, změnu 

dopravního režimu na okraji  obytné a pěší zóny místa se zákazem vstupu nebo 

sestupný schod zapuštěný do chodníku  

- jeho šířka musí být 400  mm, plocha do vzdálenosti nejméně 250 mm 

od tohoto pásu musí mít rovinný a  vizuálně kontrastní povrch (od vizuálního 

kontrastu lze upustit v  památkových zónách a rezervacích)  

- varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách minimálně 

o 800 mm, v případě vedení signálního pásu na straně u  vodicí linie zřizuje se 

tento přesah pouze na jedné straně           [1] 

Varovný pás na speciální dráze  

- hmatový prvek (zvláštní forma varovného pásu) ,  který odděluje 

bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště metra  

- jeho šířka musí být 150 mm            [1] 



18 
 

Vodicí linie  

- součást  prostředí nebo stavby sloužící k vedení a orientaci v  interiéru 

i  exteriéru osobám se zrakovým postižením  

- do průchozího prostoru podél vodicí  linie se nesmí umisťovat žádné 

předměty  

- vodicí linie může být buďto přirozená nebo umělá, přednostně se provádí 

vodicí l inie přirozená             [1] 

Vodicí linie s funkcí varovného pásu  

- hmatový prvek (zvláštní forma umělé vodicí linie) sloužící k podélnému 

vedení a orientaci na železničním  nástupišti , odděluje bezpečnostní pás  

od ostatní plochy nástupiště  

- musí mít šířku 400 mm s vizuálně kontrastním označením v šířce 150  mm [1] 

Vodicí pás přechodu  

- hmatový prvek (zvláštní forma umělé vodicí linie) sloužící k vedení 

a orientaci pro zrakově postižené osoby  při přecházení  

- jeho šířka musí být 550 mm, skládá se z 2 x  3 nebo 2 x 2 pásků  

- zřizuje se v případě, že je trasa přecházení delší než 8 000 mm, vedená 

v šikmém směru nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm, musí 

navazovat na signální pásy na chodníku          [1] 

Zastávka  

- předepsaným způsobem označený prostor určený pro zastavení dopravního 

prostředku linkové dopravy, nástupiště a vybavení  

- pokud slouží také pro odstavení vozidla  a odpočinek řidiče, jedná se 

o manipulační zastávku, a pokud je určena pouze na  přechodnou dobu, nazývá 

se dočasnou nebo přechodnou zastávkou         [17] 

Zastávkový pruh  

- přidružený pruh pozemní komunikace předepsaným způsobem označený,  

umožňující  vozidlům linkové osobní dopravy zastav it mimo průběžný j ízdní 

pás pro vystoupení a nastoupení cestujících  

- obvykle se navrhuje jako zastávkový záliv, ale může mít i  charakter 

vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy se zastávkou       [17] 
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3. POŽADAVKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ  NA STAVBY 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

A NA VSTUPY DO BUDOV  

Pokud se jedná o bezbariérové prostředí pro osoby s omezenou schopností  

pohybu, je potřebné dodržet především rovný, pevný, neporušený 

a neklouzavý pochozí povrch bezbariérových tras bez výškových skoků ,  

dostatečný manipulační prostor, šířkové úpravy a  výškové uspořádání 

předmětů.  

Co se týče bezbariérového prostředí přizpůsobeného osobám se zrakovým 

postižením, samozřejmě je opět důležitý rovný, pevný, neporušený 

a neklouzavý pochozí povrch, také volný průchozí prostor podél vodicí linie 

včetně podchodné výšky, správně provedené a umístěné hmatové i akustické 

prvky. Dále kontrastní označení hran  případných výškových skoků,  schodišť  

i  prosklen í ,  použit í co možná nejméně odrazivých ploch a velkých dobře 

čitelných popisů .  

Prostředí přizpůsobené osobám se sluchovým postižením  by především mělo 

umožňovat  snadné odezírání ze rtů, indukční poslech a vedle informací 

akustických podávat  i  jej ich optické  znázornění.   

V následujících odstavcích jsou přiblíženy  detaily správného provedení úprav 

prostředí vztahující se především k vnějším bezbariérovým trasám a to tak, 

aby vyhovovaly osobám s omezenou schopností pohybu i  orientace .   

 

3.1. Komunikace pro chodce 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace kvůli pomůckám k chůzi  

nebo například kočárkům mají  větší  manipulační  i  prostorové nároky,  

vycházející z  jejich možností a dispozic .  Potřebná šířka prostoru pro chůzi  

u osoby se zrakovým postižením  (s bílou holí) je například 1200 mm, což je  

až  dvojnásobná šířka než u člověka bez omezení. Potřebné prostorové 

požadavky pro osoby s různými omezeními jsou znázorněny na obrázku č.  4 

a minimální rozměry manipulačního prostoru na obrázku č.  5, v případě osoby  

na invalidním vozíku platí tabulka 1 a obrázek č. 6.              [2] 



20 
 

 
Obrázek č. 4: Prostorové požadavky osob:  bez omezení, s holí,  o berlích, 

s chodítkem, se zrakovým postižením, s kočárkem pro jedno dítě,  s kočárkem 

pro dvě děti, se zavazadly, na vozíku ,  zdroj:  [2] 

 
Obrázek č. 5: Potřebný manipulační prostor pro otočení o 90° u osoby bez 

omezení,  osoby se zavazadly a osoby o berlích, zdroj:  [2] 

Manipulační prostory  na otočení vozíku jsou závislé na jeho  typu i pomoci 

případného asistenta . Konkrétní rozměry potřebného místa jsou zaz namenány 

v níže uvedené tabulce, společně s minimálními hodnotami, které požaduje 

vyhláška 398/2009 Sb .  a které musí být dodrženy pro bezbariérové řešení .  

Znázornění pohybu vozíčkáře ve vymezeném prostoru je na obrázku č. 6 .  [2] 

Tabulka 1 - Rozměry manipulačních prostor pro otočení invalidního vozíku 

o 90° a 180° ,  zdroj:  [2] 

Typ vozíku  

Otočení o 90°  Otočení o 180°  

délka L 

[mm] 

šířka Š 

[mm] 

délka L 

[mm] 

šířka Š 

[mm] 

mechanický  1 300 1 450 1 900 1 500 

elektrický  1 500 1 600 2 200 1 600 

s asistentem 1 200 - 1 800 1 500 - 1800 1 600 - 2 000 1 500 - 1800 

min. dle vyhlášky  1 200 1 500 1 500 1 500 

 
Obrázek č. 6: Manipulační prostor pro otočení invalidního vozíku o 90° 

a 180°, zdroj:  [2] 

Vyhláška uvádí, že pro otočení vozíku o 90 až 180° je potřeba minimálně 

obdélníku o rozměrech 1200 x 1500 mm, pro otočení o více než 180° kruh 

s průměrem 1500 mm. Jak je však z tabulky 1 zřejmé, tyto hodnoty nejsou 

pro potřeby vozíčkářů ideální  a je proto žádoucí ,  přihlížet  i  k optimálnějším 

rozměrům manipulačního prostoru.  
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Šířkové uspořádání komunikace musí zohledňovat prostorové nároky osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace  i  intenzitu provozu. Minimální 

šířka chodníku ,  již  udává vyhláška 398/2009 Sb.  i  norma ČSN  73 6110, 

je 1 500 mm. Rovněž se tato legislativa shoduje na možném bodovém zúžení 

až na 900 mm v případě umístění dopravní značky nebo veřejného osvětlení.  

V doporučené (komfortnější) šířce, která by měla být dodržena především 

u komunikací kolem zástavby,  však vyhláška 398/2009 Sb. mlčí a  norma 

ČSN  73 6110 uvádí , že  by neměla klesnout pod  2 000 mm a měla by 

odpovídat násobkům 750 mm (šířka pruhu) + bezpečnostní odstupy uvedené 

v této normě.  

Odborná literatura dále říká,  že pro stálý dvousměrný provoz osob 

na invalidním vozíku (například u rehabilitačních areálů ) musí být 

dodržena  šířka minimálně  1800 mm.  

U šířky komunikace pro chodce 1 500 mm je pro snadnější vyhýbání osob 

při  obousměrném provozu žádoucí zřizovat v odstupových vzdálenostech 

místa s rozšířením na 2 000 mm.          [1] [2] [3] 

  
Obrázek č. 7: Dvě varianty řešení š ířkového uspořádání komunikačních 

prostor pro chodce, zdroj:  [2] 

V případě stezek pro chodcce je obvykle ,  dle normy ČSN 73 6110, 

navrhována  šířka  3 000 mm (v odůvodněných případech 1 500 mm). Případná 

rozšíření o další pruhy šířk y 750 mm se provádí dle potřeby na základě 

intenzity chodců.  

U zalomení a odsazení komunikac í  pro chodce musí být rovněž zachována 

jejich minimální šířka 1500 mm .  Je potřeba, aby manipulační plocha plně 

vyhovovala potřebám osob s  omezenými pohybovými schopnostmi .  Také je 

nutné pro orientaci  osob se zrakovým postižením zřídit  vodicí linie, které  
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v případě odsazených komunikací  tvoří většinou spodní (vodicí) tyč zábradlí 

ve výši 100  - 250 mm. Správné řešení této si tuace je zřetelně znázorněné 

na obrázku č.  8.             [2] 

 
Obrázek č. 8: Bezbariérové řešení odsazených komunikací pro chodce ,  zdroj:  

[2] 

 

U komunikací pro chodce nesmí být překročen výškový rozdíl pochozích 

ploch 20 mm, podélný sklon 8,33 % (1  :  12) a příčný sklon 2,0 % (1 : 50) ,  

u mostních objektů 2,5 % (1  :  40).  

V případě zřízení rampové části  na komunikaci pro chodce je potřeba 

zachovat průchozí prostor podél vodicí linie minimální šířky 900 mm se 

sklonem do 2,00 % (1:50), jak je to vidět  na obrázku č. 9.             [2] 

 
Obrázek č. 9: Bezbariérové řešení příčného sklonu 2,0 % u komunikace pro 

chodce s rampovitou částí  ,  zdroj:  [2] 

 

Potřebou  osob se zrakovým postižením na komunikacích pro chodce je vodicí 

linie po celé délce bezbariérové trasy  s možným přerušováním  mezi 

jednotlivými částmi vedení na max imálně 8 000 mm .  To je vzdálenost , na 

kterou osoba se zrakovým postižením ještě dokáže udržet přímý směr. Pokud 

je přirozená vodicí linie přerušena na delší vzdálenost, musí být doplněna 

umělou vodicí linií.  Minimální délka vodicí linie je 1 500 mm (u změn 

dokončených staveb v  odůvodněných případech 1 000 mm).  Přirozenou vodicí 

linie s přerušením zobrazuje obrázek č. 10. Přirozenou umělou linii na něm 

představuje venkovní květináč, jehož minimální rozměry, aby mohl být 
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považován za prvek vodicí linie, musí být 400 mm na délku a 300 mm 

na výšku .                        [2] 

 
Obrázek č. 10: Přirozená vodicí  linie s  přerušením ,  zdroj:  [2] 

 

Do průchozího prostoru podél vodicí  linie  se nesmí umisťovat žádné 

předměty. V rozmezí 250 mm až 2  200 mm nad povrchem komunikace 

pro chodce se mohou nacházet pouze pevné části stavby vystupující  z linie 

stěn maximálně o 100 mm nebo zařizovací předměty či technické vybavení 

budovy s šířkou nejvíce 300 mm  a délce 400 mm .   

Špatného umístění předmětů do průchozího prostoru podél vodicí linie a vznik 

nebezpečné situace z důvodu nevhodného zařízení budovy je ukázán 

na obrázku č.  11.             [2] 

 
Obrázek č. 11: Příklad nebezpečí při  nezabezpečení volného průchozího 

prostoru podél vodicí linie,  zdroj: [2] 

Veškeré předměty, zařízení a konstrukce umístěné na pochozích plochách  jako 

například informační či reklamní tabule nebo předzahrádky restaurací  musí 

být zabezpečeny ve výšce 100 až 250 mm zarážkou pro bílou hůl v podobě 

podstavce či  spodní tyče zábradlí a ve výšce 1 100 mm  pevnou oporou jako je 

tyč zábradlí nebo ohrazení .  V případě potřeby je možno zarážku pro bílou hůl 

zasunout o 200 mm za obrys překážky.          [2] 

 
Obrázek č. 12: Zabezpečení předmětů umístěných na pochózích ploc hách, 

zdroj:  [2] 

S loupy veřejného osvětlení, svislého dopravního značení, prosklené plochy 

a další předměty a zařízení musí být také vizuálně odlišné.  Lze to zajistit  
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například  pomocí kontrastního pruhu ve výšce 1 400 až 1 600 mm ,  jak to 

zobrazuje obrázek  č.  13.             [2] 

 
Obrázek č. 13: Doporučené vizuální označení  překážek ,  zdroj:  [2] 

Sjezdy a podobná místa se sníženým obrubníkem  

Veškerá místa s menším rozdílem výšek než 80 mm mezi komunikací 

pro chodce a vozovkou (případně jiným nebezpečným prostorem) musí být 

opatřena varovným pásem, jenž  upozorňuje  na nebezpečí .  Varovný pás  se 

provádí  tak, aby nedocházelo ke změnám v šířkovém uspořádání  komunikace 

pro chodce. Pokud je například sjezd veden přes komunikaci pro chodce 

se zeleným pásem umisťuje se  varovný pás už jako pokračování vnitřní  

obruby tohoto zeleného pásu , nikoli až u sníženého obrubníku.  Ukazuje 

to obrázek č.  14.              [2] 

 
Obrázek č. 14: Řešení místa se níženým obrubníkem (sjezd),  které není 

využíváno k přechízení, zdroj:  [2] 

Přechody pro chodce  

Přechod pro chodce bez světelné signalizace se navrhuje v maximální délce 

6 500 mm mezi obrubami (u změn dokončených staveb 7 000 mm) - měřeno 

v ose přechodu. V případě přechodu pro chodce se světelnou signalizací může 
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být tato délka až 9 500 mm (u změn dokončených staveb v zastavěném území 

v odůvodněných případech 12 000 mm, u komunikací s nezvýšeným 

tramvajovým pásem 17 000 mm).  

Pokud je trasa přecházení delší než 8 000 mm, vedená z poloměru menšího 

než 12 000 mm nebo v šikmém směru doplňuje se přechod vodicím pásem 

přechodu.  

Bezbariérovými prvky na přechodu pro chodce mimo již zmíněného 

hmatového prvku - vodícího pásu přechodu ,  je snížený obrubník (výškový 

rozdíl mezi povrchem komunikace pro chodce a  vozovkou maximálně 20 mm) 

a hmatové prvky - varovný a signální pás .   

Varovný pás lemuje  snížený obrubník až do místa, kde rozdíl výšek povrchů 

komunikace pro chodce a  vozovky je 80 mm. Upozorňuje tak osobu se 

zrakovým omezením na vstup do vozovky.   

Signální pás navádí a udává směr přecházení,  proto jeho minimální délka 

musí být 1 500 mm.  V případě, že tuto minimální délku není možno dodržet  

(například z důvodu šířkového uspořádání komunikace pro  chodce) zřídí se 

vodicí pás přechodu.  

Varovný pás musí signální pás na každé straně přesahovat minimálně 

o 800 mm. Tato podmínka vychází z techniky pohybu osoby využívající bílou 

hůl. Aby byla splněna i u komunikací s nedostatečnou šířkou (menší než 

2 400 mm), zřizuje se signální  pás u vodicí linie a přesah pouze na jedné 

straně.  

Pokud je přechod pro chodce opatřen světelnou signalizací, musí být rovněž 

vybaven i  akustickou signalizací pro osoby s vadami zraku.  

U rampových částí komunikace nesmí jejich sklon překročit 12,5% (1 : 8).  

               [2] 
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Obrázek č. 15: Řešení přechodu pro chodce, řešení umělé vodicí linie v místě 

spojení (rozvštvení) tras,  řešení nároží s  přechody pro chodce, zdroj:  [2] 

Pokud je potřeba překonat cyklostezku rovněž se musí použít vodorovného 

značení přechodu pro chodce a od hmatného pás u, oddělujícího prostor pro 

chodce a cyklisty,  navázat signální  pás k vodicí linii.  Sp rávné řešení ukazuje 

obrázek č.  16.           

 
Obrázek č. 16: Řešení přechodu pro chodce přes cyklostezku bez a s dále 

navazujícím přechodem pro chodce, zdroj:  [2] 

V případě překonávání tramvajového pásu s přístupem na zastávkový ostrůvek 

je signální pás odsazen na konec varovného pásu směrem k zastávce, jak to 

ukazuje obrázek č.  17 .  Tento obrázek rovněž ukazuje správné označení 

přechodu pro chodce u překonávání tramvajového pásu, pokud zde není 

přístup na zastávku. V tomto případě se u tramvajového pásu signální pás od 

varovného oddělí na 300 mm. Od tohoto řešení lze při nedostatečné šířce 

komunikace pro pěší  (dělícího ostrůvku) ustoupit.        [2] 
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Obrázek č. 17: Řešení přechodu pro chodce přes tramvajový pás, s přístupem 

na zastávku i bez přístupu na zastávku, zdroj: [2] 

Místa pro přecházení  

Místo pro přecházení slouží k častější možnosti snadnějšího překonání 

vozovky.  Jeho délku je vhodné navrhovat obdobně jako u přechodu 

pro chodce.   

Jeho řešení je stejné jako v případě přechodu pro chodce. Je diným rozdílem je 

nutnost odstupu signálního pásu od pásu varovného, a to na šířku 300 až 

500 mm. Příklad správného řešení místa pro přecházení u komunikace pro 

chodce šířky 2  400 mm i 1 500 mm znázorňuje obrázek č. 18.   

  

Obrázek č. 18: Řešení místa pro přecházení u chodníku s šířkou nejméně 2 

400 mm a s šířkou 1 500 mm nebo u změn dokončených staveb, zdroj: [2]  

Nutnost zřízení signálního pásu u vodicí  linie a ponechání přesahu varovného 

pásu o  800 mm pouze na jedné straně  ukazuje zase obrázek č.  19. Tento 

obrázek rovněž zobrazuje místo pro přecházení přes tramvajový pás.  
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Obrázek č. 19: Řešení místa pro přecházení vedeného v šíkmém směru a přes 

tramvajový pás  u komunikace pro chodce užší  než 2400 mm, zdroj:  [2] 

Zastávky  a nástupiště  veřejné  hromadné  dopravy 

Zastávky hromadné dopravy jsou důležitou součástí komunikací pro chodce, 

neboť tvoří propojení veřejné hromadné dopravy s dalším prostorem určeným 

chodcům.  

Označení zastávky pro osoby s vadami zraku je pomocí signálního pásu, který 

má za úkol takovou to osobu dovést do místa předních dveří vozidla. Signální 

pás se zřizuje 800 mm od označníku zastávky. Tento prostor musí být dodržen 

kvůli technice bílé hole. Dále musí být na druhé straně signálního pásu 

zachován průchozí prostor minimálně 1 500 mm.  Přesné uspořádání jak 

autobusové, trolejbusové nebo tramvajové zastávky ukazují  obrázky č. 20 

a 21.                [2] 

 
Obrázek č. 20: Hmatové úpravy na autobusové, trolejbusové zastávce v 

intravilánu, zdroj:  [2] 
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Obrázek č. 21: Hmatové úpravy na tramvajové zastávce s nástupním 

ostrůvkem, zdroj:  [2]  

Další důležitou součástí zastávek ve vztahu k osobám s vadami zraku je 

vizuálně kontrastní  označení hrany nástupiště. Následující dva obrázky 

popisují správné označení u tramvajových , autobusových nebo trolejbusových 

zastávek.      

 
Obrázek č. 22: Detail nástupiště autobusové, trolejbusové zastávky - 

A) obrubník zastávky, B) kontrastní pás do šířky 500 mm od hrany obrubníku, 

C) plocha nástupiště bez vzorů a pouze v jedné barvě, D) plocha nástupiště s 

použitím nejvíce dvou barev, zdroj:  [2]  

 

 
Obrázek č. 23: Detail nástupiště tramvajové zastávky - A) vizuálně kontrastní 

nehmatný pás (dvě možné varianty) vyznačující bezpečnostní odstup vozovky, 

B) plocha nástupiště bez vzorů a pouze v jedné barvě, C) plocha nástupiště s 

použitím nejvíce dvou barev, zdroj:  [2]  
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Obytné a pěší zóny   

V obytné a pěší funguje  jiný dopravní režim a tato změna dopravního režimu 

musí být patrná  nejen z dopravního značení, ale i  z hmatových  úprav .  Proto 

jsou vstupy do obytných zón označeny na komunikacích pro chodce signálním 

pásem a vjezdy/výjezdy na vozovce varovným  pásem. Detaily dvou variant 

označení hranice obytné/pěší zóny jsou zobrazeny na  obrázku č. 24. 

 
Obrázek č. 24: Hmatové úpravy vjezdu do obytné/pěší  zóny  -  dvě varianty ,  

zdroj:  [2] 

V rámci obytných a pěších zón se nevyznačují  přechody pro chodce, neboť je 

v těchto zónách  vyhrazen chodcům celý prostor pozemní komunikace a mohou 

tedy přecházet na libovolném místě.   

Volnost pohybu a odstraňování přirozených bariér (například výškového 

rozdílu mezi vozovkou a chodníkem)  mohou být problémem při  ztrátě 

orientace v prostoru u osob se zrakovým omezením .  Proto v těchto zónách  

musí  dobře  fungovat systém vodicích linií  i  hmatových prvků .   

Nezbytností v obytné či pěší zóně je zřízení  varovného pásu po celé délce 

okraje nezvýšeného tramvajového, trolejbusového nebo autobusového pásu. 

Řešení hmatových úprav tramvajové zastávky a označení tramvajového pásu 

v obytné/pěší  zóně je znázorněno na obrázku č. 25.        [2] 
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Obrázek č. 25: Hmatové úpravy na tramvajové zastávce v pěší  zóně, zdroj:  [2]  

Památkové zóny   

Na rozdíl od obytných a pěších zón se vstupy/vjezdy do památkových zón 

hmatově ani jinak neoznačují. Rovněž zde neplatí žádné zvláštní legislativní 

omezení jako v případě  obytných a pěších zón.  

Rozdílem je, že v  památkových zónách je  povoleno ustoupit od vizuálního 

kontrastu hmatového označení  -  signálního i  hmatného a varovného pásu .  

Vyhrazená parkovací stání  

S tání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené m usí být 

vyhrazena na všech vnějších i vnitřních parkovacích a odstavných plochách 

i  v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla  a to minimálně v počtu ,  

uvedeném v tabulce 2, vycházejícím z celkového počtu  stání každé dílčí 

parkovací plochy.              [2] 

Tabulka 2 - Minimální počty vyhrazených stání pro vozidla přepravujících 

osoby těžce pohybově postižené ,  zdroj:  vyhláška 398/2001 Sb.  

celkový počet stání  počet vyhrazených stání  

2 až 20  1 

21 až 40  2 

41 až 60  3 

61 až 80  4 

81 až 100  5 

101 až 150  6 

151 až 200  7 

201 až 300  8 

301 až 400  9 

401 až 500  10 

501 a více  2 % z celkového počtu  
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Například pokud má jedna budova dvě parkovací plochy (tudíž 2 dílčí  

plochy) ,  první s 20 a druhou s 30 parkovacími místy,  počítá se počet 

vyhrazených stání z celkového počtu  míst obou ploch pro parkování, tedy 50 

míst. Minimální počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené je tedy dle výše uvedené tabulky dohromady pro obě 

parkovací plochy celkem 3 stání  (tato stání se nepřidávají navíc, ale nahradí 

se příslušný počet klasických stání). Vyhrazená stání se buďto m ohou rozdělit  

mezi obě parkovací plochy nebo se mohou umístit pouze na jednu z nich, ale 

v tomto případě je nutné dopravní značení , které bude k těmto místům  vhodně 

navádět .  Vyhrazená stání se umisťují nejblíže vchodu/východu či výtahu 

příslušné stavby a musí mít přímý bezbarié rový přístup ke komunikaci 

pro chodce.  

Uvedené počty vyhrazených stání v tabulce 2 jsou pouze minimální,  

u parkovacích a odstavných ploch, u nichž se předpokládá vyšší využívání  

vozidly přepravující  osoby těžce pohybově postižené, je žádoucí umístit 

vyhrazená stání v počtu dle konkrétní  potřeby.  

U staveb pro obchod, služby a zdravotnictví především mimo docházkovou 

vzdálenost musí být  také nejméně 1 % stání z celkového počtu vyhrazeno  

osobám  doprovázejících dítě v kočárku. Celkový počet vyhrazených stání se 

zaokrouhluje vždy směrem nahoru na celá čísla.   

Minimální  skutečná  šířka  stání je 3500 mm, délka pro kolmé stání 5000 mm, 

u stání podélného 7000 mm. Délky pro šikmá stání se nalézají v normě ČSN 

73 6056. Vyhrazené stání se skládá z místa pro parkování v šířce 2300 mm 

a manipulační plochy s šířkou 1200 mm. U dvou sousedících stání je možno 

využít jedné  manipulační plochy. Šířka takového dvojitého stání je minimálně 

5800 mm (2x 2300 mm + 1200 mm), jak uvádí norma ČSN 73 6056, ale je 

vhodnější vycházet z šířky klasického stání, která činí 2500 mm, celková 

šířka dvojitého vychází pak na 6200 mm.  U vyhrazených stání umístěných 

bezprostředně vedle komunikace pro chodce není nutné zřizovat manipulační 

plochu v rámci parkovacího stání .  Uspořádání kolmých stání a správné 

napojení na komunikaci pro chodce je patrné z obrázku č.  26, pro podélné 

stání z obrázku č.  27.            [2] 
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Obrázek č. 26: Vyhrazená parkovací stání kolmá se správně provedeným 

bezbariérovým přístupem na komunikaci pro chodce - A: stání u  komunikace 

pro pěší, B: stání s vlastní  manipulační plochou, C: dvě stání se společnou 

manipulační plochou, zdroj:  [2]  

 

Obrázek č. 27: Vyhrazené parkovací stání podélné se správně provedeným 

bezbariérovým přístupem na komunikaci pro chodce, zdroj:  [2]  

Podélný sklon vyhrazeného stání  může být nejvýše 2,0 % a příčný maximálně 

2,5 %. 

Vyhrazené parkování musí být vyznačeno svislou dopravní značkou IP 12 - 

"Vyhrazené parkoviště" , v případě místa pro vozidla přepravující těžce 

pohybově postižené  doplněnou mezinárodním symbolem přístupnosti 

umístěným ve  spodní části značky a vodorovným značením V 10f  -  

"Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující  osobu těžce zdravotně 

postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou".  U míst pro vozidla osob 

doprovázejících dítě v kočárku je vodorovným  označením piktogram dětského 

kočárku.               [2] 
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Obrázek č. 28: Symboly pro označení vyhrazených parkovacích stání,  zdroj:  

[2] 

Schodiště, vyrovnávací stupně, bezbariérové rampy 

Nedílnou součástí  komunikací pro chodce je překonávání výškových rozdílu. 

Děje se tak pomocí schodišť nebo ramp.  

Proto, aby schodiště bylo dostatečně bezpečné pro osoby se zrakovým 

omezením ,  musí být jeho počáteční a konečný stupeň označen vizuálně 

kontrastním označením a vybaven zábradlím ve výšce 900 mm s přesahem 

na obou stranách schodišťového ramene o minimálně 150mm (doporučeno 

300 mm). Doporučené je rovněž madlo ve výši  750 mm.       [2] 

   

Obrázek č. 29: Vhodné řešení schodišťového madla  a kontrastního označení 

schodiště ,  zdroj:  [2]  

Pro překonání výškových rozdílu osobami s omezením v pohybu je třeba 

každé schodiště doplnit také rampou (případně postačí pouze rampa). Na obou 

stranách rampy musí být umístěn prvek zabraňující sjetí invalidního vozíku ,  

který zároveň slouží osobám se zrakovým  postižením jako vodicí linie . Tímto 

prvkem může být například sokl minimální výšky 100 mm.  Dále musí být  

rampa z obou stran opatřena zábradlím, pro které platí totožná pravidla, jako 

pro zábradlí  u schodišť.              [2] 

 
Obrázek č. 30: Umístění madel a vodicího  prvků (sokl nebo vodicí  tyč) 

u ramp, zdroj:  [2]  

kontrastní označení 

schodišťových stupňů 
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Minimální šířka rampy je 1500 mm. Maximální podélný sklon může být 

6,25% (u změn dokončených staveb, pokud je délka rampy do 3 000 mm, 

12,5%) a příčný 1,0% (1:100).  Správné řešení bezbariérové rampy včetně 

zřízení odpočívadel ukazuje obrázek č. 31.         [2] 

 
Obrázek č. 31: Minimální požadavky na bezbariérovou rampu ,  zdroj:  [2]  

Tabulka 3: Délkové a výškové poměry u rampy se sklonem 1:16 (6,25%) ,  

zdroj:  [2] 

Délka 

[mm] 
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 

Výška 

[mm] 
62,5 125 187,5 250 312,5 375 437,5 500 562,5 

 

3.2. Vstupy do budov 

Dnes se nejčastěji používají jako  vstupy do budov dveře  otevíravé, posuvné 

nebo keruselové  s otevíráním (pohonem) klasicky ručním nebo automatickým .  

Pokud má být vchod bezbariérový a jsou použity dveře keruselové je třeba je 

doplnit  ještě dveřmi otevíravými  nebo posuvnými, neboť dveře keruselové  

nejsou vhodné především pro osoby se zrakovým postižením .   

Také  by měly být primárně použity bezprahové vstupy. P řípadné prahy nebo 

výškové skoky nesmí překročit 20 mm a je vhodné je doplnit nájezdy či  

zkosenými hranami, jak znázorňuje obrázek č.  32.       [2] 

 
Obrázek č. 32: Dveřní práh s nájezdem, zdroj:  [2] 
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Velmi důležité je zachovat dostatečný manipulační prostor před vstupem 

do budovy, který umožní pohodlné otevření dveří i  případné použití  

ovládacích prvků či  zvonků apod. umístěných u vstupu. Minimální rozměry 

manipulační plochy jsou závislé na směru otevírání dveří, pokud se  otevírají  

ven od této plochy ,  postačují rozměry 1 500 x 1 500 mm ,  pokud směrem 

do této plochy, je třeba dodržení minimálních rozměrů 2 000 x 1 500 mm .  

Dovolen je u těchto ploch pouze jednosměrný sklon maximálně 2,0% (1 : 50).  

Správné umístění ovládacích prvků u dveří uvádí obrázek č. 33. Výškové 

osazení zvonků je vymezeno jejich horní hranou umístěnou maximálně 

do 1 200 mm.                    [2] 

 
Obrázek č. 33: Umístění ovládacích prvků u dveří , zdroj:  [2]  

Prostory před vstupy do obchodních center a podobných zařízení jsou 

většinou specifické stejnou výškovou úrovní pochozích a pojížděných ploch 

(většinou parkovišť). Proto je třeba plochu před vstupem vyhrazenou 

výhradně pro chodce dostatečně oddělit hmatovo u úpravou od ploch 

pojížděných. Touto hmatovou úpravou je varovný pás, který lemuje celou 

plochu určenou pouze chodcům. Na tento varovný pás dále standardně 

navazují  přechody pro chodce doplněné signálními pásy. Správné řešení této 

situace ukazuje obrázek č.  34.    

 
Obrázek č.  34: Hmatové úpravy pochozí plochy u vstupu do obchodního 

centra, zdroj:  [2] 
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Samotný vstup minimální  podchodné výšky 2 100 mm a šířky 1 250 mm musí 

splňovat požadavek  otevření hlavního dveřního křídla na nejméně 900 mm .  

Toto dveřní křídlo , pokud je otevíravé,  musí mít na  opačné straně ,  než je 

zavěšeno, a ve výšce 800 až 900 mm vodorovné madlo přes celou šířku 

dveřního křídla.  Od tohoto požadavku se upouští v případě automaticky 

ovládaných dveří.  Veškeré výše popsané požadavky včetně požadavků 

na rozměry manipulačního prostoru zobrazuje obrázek č. 35. Omezeno je také 

výškové umístění zámku a kliky dveří . V případě zámku na 1 000 mm 

a v případě kliky na 1 100 mm.           [2] 

Obrázek č. 35: Velikost a vybavení vstupních dveří do objektu ,  potřebná 

manipulační plocha,  zdroj:  [2] 

Velmi podstatným požadavkem na vstupy, které bývají  tvořené velkými 

prosklenými plochami, je vizuálně kontrastní označení . Pokud prosklení 

zasahuje pod 800 mm od země, provede se ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 

až 1600 mm  pruh v barvě kontrastní k pozadí  s šířky nejméně 50 mm .  Tento 

pruh může být rovněž tvořen prvky s průměrem minimálně 50 mm vzdálenými 

od sebe nejvýše 150 mm. Způsoby označení prosklených dveří ukazuje 

i  obrázek č. 36. U prosklených dveří bez kontrastních rámů se na kontrastní  

označení mohou použít maximálně dvě barvy. V případě provedení dveří  

s kontrastními rámy, zřizuje se kontrastní označení pouze v jedné barvě 

a pouze u skel s šířkou nad 900 mm.          [2] 

 
Obrázek č. 36: Kontrastní  označení vstupů s prosklenými plochami ,  zdroj:  [2] 
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Pokud jsou dveře proskleny  i  do výšky 400 mm a  existuje možnost jejich 

poškození vozíkem je nutno je proti tomu chránit .  

U budovy, jež má být přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu 

a orientace, musí  být bezbariérový minimálně jeden vstup, který 

zprostředkuje přístup do všech veřejnosti přístupných prostor tohoto objektu.  

Pro možnost  využití bezbariérového  vstupu do budovy, na něj musí navazovat 

rovněž bezbariérová přístupová cesta.          [2] 
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4. DOTAČNÍ SYSTÉM  

Roku 2002 byl vyhlášen a do Národního plánu vyrovnávání příležitostí  

pro občany se zdravotním postižením vládním usnesením začleněn Národní 

rozvojový program mobility pro všechny.  

Cílem programu je umožnit všem občanům volný a samostatný pohyb obcí či  

městem, zajisti t  bezpečný a bezbariérový přístup k významné občanské 

vybavenosti i  pracovním příležitostem a k veřejné dopravě , zlepšení kvality 

komunikací pro chodce.   

Financování je zajištěno  Vládním plánem financování  na období 2016 - 2025. 

Ten určuje ,  v jakém rozsahu se instituce,  jejichž objekty leží na navrhovaných 

bezbariérových trasách, podílí na financování záměru.  Zmíněnými institucemi 

jsou myšleny například ministerstva, úřady státní správy, zdravotnická a 

vzdělávací zařízení, zařízení poskytující sociální služby, Česká pošta. Rovněž 

se ,  dle Vládního plánu,  na financování podílí vlastník (provozovatel) 

infrastruktury, která je záměrem dotčena, Ministerstvo dopravy nebo Státní  

fond dopravní infrastruktury.  Veškeré tyto instituce mají své dotační 

programy, jejichž pravidla musí ,  mimo požadavků Národního rozvojového 

programu, záměr  také dodržet .  

Předkládaný záměr musí být osobně doručen na Úřad vlády České republiky 

nebo doporučeně zaslán na adresu uvedenou v  manuálu pro předkladatele,  jež 

je dostupný na internetových stránkách vlády české republiky .   

Je potřeba, aby záměr obsahoval  v tištěné i elektronické verzi  tyto doklady 

a informace: 

1.  Vyplněný formulář pro předložení  záměru bezbariérové trasy  obsahující :   

- základní údaje o předkladateli ,   

- celkovou výši nákladů, potřebných na realizaci záměru, celkovou výši 

požadované dotace včetně příspěvků z jednotlivých institucí zajišťujících 

finanční vstupy,  

- harmonogram realizace (maximálně na 3 roky následující po roce 

předložení záměru),  
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- stručnou charakteristiku řešeného území s demografickými údaji ,  jež 

se vztahují  k záměru ,   

- přehled současného stavu bariér v obci či městě včetně bariérovosti 

veřejné dopravy,  

- popis záměru s odůvodněními,  

- popis jednotlivých dílčích projektů záměru .   

2.   Projektovou dokumentaci, technické spec ifikace navrhovaných zařízení 

a rozpočet k projektům s plánovanou r ealizací  v následujícím roce 

po předložení nebo u ostatních projektů studii , případně i vzorový návrh, 

technické specifikace zamýšlených zařízení a orientační náklady.  

3.  Vyjádření o veřejné prospěšnosti plánovaného záměru, vydané 

kompetentním orgánem státní správy (např.: dopravní nebo sociální odbor  

příslušného městského či krajského úřadu ).  

4.  Vyjádření o souladu zamýšlené bezbariérové trasy s platným územním 

plánem, vydané příslušným úřadem územního plánování.  

5.  Vyjádření ke všem navrhovaným stavebním úpravám i technickým 

zařízením, vydané odborníkem na bezbariérové řešení staveb  

z kompetentní insti tuce (např.  Národní institut  pro integraci  osob 

s omezenou schopností pohybu a  orientace).  

6.  Doklady o vlastnictví nebo spoluvlastnict ví pozemků a objektů, na něž 

se vztahuje projekt (prohlášení statutárního zástupce s neověřenými 

výpisy z  katastru nemovitostí,  dohody o partnerství) .   

7.  Prohlášení statutárního zástupce o vlastních prostředcích účelově 

určených k realizaci záměru pro příslušný kalendářní rok .  

Průběh předkládání a hodnocení záměrů :   

- Vyhlášení a zveřejnění termínu pro předkládání  záměrů bezbariérových tras  

(provádí Řídící  výbor).  

- Formální kontrola všech žádostí doručených/odeslaných do konce stanovené 

doby pro předkládání záměrů na sekretariátu VVZPO .  Záměry, které nesplňují  

základní kritéria Programu mobility,  jsou navrženy k vyřazení  (provádí 

sekretariát VVZPO). Následuje projednání záměrů (provád í Řídící výbor) 

a oznámení  o vyřazení  zamítnutých záměrů,  včetně  zdůvodnění ,  jejich 
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předkladatelům (provádí sekretariát VVZPO). Záměry, jež byly doporučeny 

Řídícím výborem, jsou předány ke zhodnocení Hodnotitelské komisy (provádí 

sekretariát VVZPO). 

- Posouzení záměrů a jejich rozdělení na záměry doporučené k financování,  

doporučené k financování s výhradami, doporučené k přepracování  

a předložení v příštím kole výzvy i  doporučené k vyřazení (provádí 

Hodnotitelská komise). Všechny tyto výstupy jsou před ány zpět Řídícímu 

výboru.  

- Na základě informací od Hodnotitelské komise je učiněno rozhodnut í  

o záměrech doporučených k financování a nedoporučených (provádí Řídící  

výbor).  Následuje vyrozumění předkladatelů o výsledcích řízení, včetně 

zdůvodnění (provádí sekretariát VVZPO). 

- Žadatelé záměrů doporučených k financování předloží své projekty 

institucím, jež zabezpečují financování (dle Vládního plánu ).  Pokud je záměr 

doporučen má při  žádání o financování z  dotačních programů prioritu. Úpravy 

budov ve vlastnictví  institucí,  ležících na navrhovaných trasách, si instituce 

zajišťují samy dle schváleného záměru  a harmonogramu.  

Rovněž musí předkladatel záměru podávat Řídícímu výboru informace 

o průběhu realizace.               [9] [10] 
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5. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ  - OSTRAVA-PORUBA 

5.1. Historie a geografie 

Poprvé je ves Poruba zmíněna roku 1377, v této době příslušela k državám 

Beneše z Kravař,  její  vznik však pravděpodobně sahá ještě hlouběji  

do historie. Své jméno Poruba získala  od vzniku porubů  - vykácení stromů, 

při založení vsi na zalesněném území .  Obec byla pro okolní vsi význačná ,  

neboť  se zde nacházelo panské sídlo,  škola, kostel  a dva vodní mlýny.  

Obyvatelé Poruby se zabývali téměř výhradně zemědělstvím  a to i potom, co  

v druhé polovině 19. a začátku 20. století  na Moravské Ostravě a v jejím 

okolí započal průmyslový rozvoj .  V Porubě se stále dbalo na zachování 

zelených ploch a parků. Počet obyvatel stále nepřevyšova l  ani 1500 obyvatel.   

Tabulka 4: Počty obyvatel Poruby  od 19. století ,  zdroj: [11] 

rok počet obyvatel  

1804   574 

1851   610 

1900   1127 

1946   1497 

1954   9220 

1960   50 078 

1969   81 572 

před rokem 1989   110 360 

začátek 90. let 20. století   84 480 

2010   69 858 

 

Teprve roku 1903 se zde objevila první továrna na nábytek firmy Ignác 

Blažej.  Roku 1925 byla obec připojena místní železniční dráhou vedoucí 

ze Svinova do Vřesiny k průmyslovému centru města.  

Roku 1938 je Poruba zabrána nacist ickými vojsky a při jejím osvobozování 

sovětskou armádou  roku 1945 zde probíhají  těžké boje.  Obec doznala škod 

dosahujících až cca 37 mil . Kčs.   

Významné rozvojové období v existenci Poruby nastává roku 1951, kdy je 

rozhodnuto na tomto území vybudovat nový městský komplex pro cca 100 000 

obyvatel a už o rok později se započíná s výstavbou.  Roku 1957 je Poruba 



43 
 

spolu s Třebovicemi a Pustkovcem připojena  k Ostravě. Během pár desetiletí  

se z malé vsi stalo novodobé sídliště pro téměř 70 000 obyvatel.     [11] 

Dnes je Poruba jedním  z 23 obvodů moravskoslezské metropole Ostrava  

a rozkládá se na celkové ploše 1317 hektarů v její severozápadní části .  Obvod 

se dále dělí ještě na dvě  katastrální území  - Poruba a Poruba-sever.             [13] 

   
Obrázek č. 37: Ostrava s vyznačenými městskými obvody , vyznačení 

katastrálních území v obvodu Poruba ,  zdroj:  www.wikipedia.cz  

Na území Ostravy-Poruby se rozkládá památková zóna, vyhlášena v roce 

2003, zahrnující  stavby stylu socialistického historismu a realismu ,  například 

Oblouk "vstupní bránu do Poruby".  Hranice zóny prochází ulicemi Opavská ,  

Porubská, protíná Hlavní třídu, odbočuje  na ulici Dělnickou ,  Skautskou, po té 

se opět na Dělnickou, dále pokračuje po ulic ích  Nad Porubkou ,  Klimkovická, 

V zahrádkách, Nábřeží SPB a 17. listopadu, kde se na křižovatce 17. listopadu 

a Opavská okruh uzavírá. Vedení hranice je  zaznačeno  na obrázku č.  38. [12] 

 
Obrázek č. 38: Hranice památkové zóny Ostrava -Poruba, zdroj:  [12] 

  Poruba 

 

Poruba 

Poruba-sever 
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Z hlediska podnebí a terénu leží Poruba v mírně teplé klimatické oblasti  

s plochou pahorkatinou. Zdejší přírodní krajinu dotváří říčka Poruba a její 

nivy i rybníky.  

 

5.2. Demografické údaje  

Poruba drží druhé místo v počtu obyvatel mezi obvody Ostravy  a to 

s celkovým počtem 67 365 obyvatel spočtených k datu 31. 12. 2014.    [14] 

Další demografická data ,  přibližující počty osob s omezenou schopností  

pohybu a orientace v Ostravě - Porubě ,  se nalézají v  níže uvedených 

tabulkách .  Jsou to data hovořící  o počtu  dětí do 3 let věku s trvalým pobytem 

v Porubě ,  o počtu  obyvatel Poruby nad 50 let věku aktuální  k datu 18. 11. 

2014 a o počtech příjemců starobních i invalidních důchodů , bohužel  v tomto 

případě jsou k dispozici pouze údaje za  celý okres Ostrava - město spočteny  

vždy k  prosinci příslušného roku.  Veškerá data jsou poskytnuta Magistrátem 

města Ostravy.  

Tabulka 5: Počty narozených dětí s trvalým pobytem v Porubě  

rok počet dětí  

2012  560 

2013  646 

2014  504 

celkem 1710 

 

Tabulka 6: Počty obyvatel Poruby nad 50 let věku  

věková kategorie  počet obyvatel  

50 - 64 let  11 444 

65 - 80 let  12 196 

nad 80 let  3 629 

celkem 27 269 
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Tabulka 7: Počty příjemců důchodů v okrese Ostrava - město  

rok 

starobní důchod  invalidní důchod  

plný  poměrný  
pro invaliditu 

3. stupně  

pro invaliditu 

2. stupně  

pro invaliditu 

1. stupně  

2012  54 968 220 7 728 1 972 5 209 

2013  54 937 203 5 168 2 186 7 360 

2014  54 904 183 5 171 2 264 7 159 

 

 

5.3. Občanská vybavenost  

Ostrava-Poruba se pyšní velmi rozsáhlou  občanskou vybaveností .  Patří k  ní 

například Fakultní nemocnice Ostrava a dalších 6 významných zdravotnických 

zařízení,  14 sociálních organizací  či  zařízení, 10 mateřských škol (na 19 

pracovištích) , 12 základních a 10 středních škol,  Vysoká škola báňská -

Technická univerzita Ostrava ,  krytý bazén i letní koupaliště svého druhu 

největší ve střední Evropě, zimní stadion nebo sportovní areál  vhodný 

pro atlet iku, tenis, fotbal , gymnastiku atd .         [14] 

Seznam významné občanské vybavenosti , pro kterou bylo navrhováno 

bezbariérové propojení, je uveden v příloze 1. 

 

5.4. Dopravní dostupnost území  

Individuální automobilovou dopravu v této části města doplňuje městská 

hromadná doprava v podobě autobusových a jedn é tramvajové trasy  a poměrně 

rozvětvená síť cyklistických tras .  Rovněž je tudy vedeno několik 

meziměstských autobusových spojů.  

 

5.4.1. Silniční síť  

Nejvýznamnějšími silničními tahy  v Ostravě-Porubě, které slouží jako jeho 

páteřní  komunikace,  jsou silnice druhé třídy č. 469 (ul.  17. listopadu)  

a č.  479 (ul.  Opavská)  a také silnice první třídy  č. 11 (ul. Rudná, 

17. l istopadu, Opavská) .   
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Silnice II/469 vede z Ostravy-Poruby přes Hlučín až na hranice s Polskem, 

silnice II/479 se táhne  opět z Ostravy-Poruby přes Šenov do Havířova 

a si lnice I/11 začíná v Hradci Králové, jde přes Šumperk a Opavu, okrajem 

zastavěné části Ostravy-Poruby, dále pokračuje na Havířov, Třinec 

a Jablunkov až ke slovenské hranici .                  [14] 

 

5.4.2. Městská hromadná doprava  

V Ostravě-Porubě  zajišťuje městskou hromadnou dopravu Dopravní podnik 

Ostrava a.s.  Území je obsluhováno 8 tramvajovými linkami prostřednictvím 

11 tramvajových a 1 sdružené zastávky a 15 autobusovými linkami na 4 1 

autobusových zastávkách a již zmíněné 1 sdružené. Čísla tramvajových linek 

jsou uvedena v tabulce 8 a autobusových linek v tabulce 9 společně s  počty 

všech spojů během všedních i  víkendových dnů a počtů spojů bezbariérových 

na těchto linkách.  Seznam zastávek na území Ostravy-Poruby naleznete 

v příloze  3.                      [14] 

Tabulka 8: Počty spojů a bezbariérových spojů na tramvajových linkách ,  

zdroj:  www.idos.cz, [14] 

číslo 

linky 

počty spojů - 

všední den  

počty spojů - 

sobota,  neděle  

počty bezbar. 

spojů - všední 

dny 

počty bezbar. 

spojů - sobota, 

neděle  

3 92 54 

29/27 
( sm ěr  Du b in a  

In t e r sp a r /P oru b a  
vo zo vn a )  

31/30 
( sm ěr  Du b in a  

In t e r sp a r /P oru b a  
vo zo vn a )  

4 
106/65 

( sm ěr  N ová  h u ť  j i ž .  

b rán a /Mar t i n ov )  

60/38 
( sm ěr  N ová  h u ť  j i ž .  

b rán a /Mar t i n ov)  

49/31 
( sm ěr  N ová  h u ť  j i ž .  

b rán a /Mar t i n ov)  

30/21 
( sm ěr  N ová  h u ť  j i ž .  

b rán a /Mar t i n ov)  

5 
39/39 

( sm ěr  
Zá t i š í /V ř es in sk á )  

35/35 
( sm ěr  

Zá t i š í /V ř es in sk á )  

1/1 
( sm ěr  Zá t i š í / Vř es in sk á )  

1/1 
( sm ěr  Zá t i š í / Vř es in sk á )  

7 
101/107 

( sm ěr  

V ýšk ovic e /V ř es in sk á )  

60/61 
( sm ěr  

V ýšk ovic e / V ř es in sk á )  

31/32 
( sm ěr  

V ýšk ovic e /V ř es in sk á )  

31/31 
( sm ěr  

V ýšk ovic e /V ř es in sk á )  

8 

101/100 
( sm ěr  

Vř es in sk á /H lavn í  

n ád raž í )  

50/56 
( sm ěr  

Vř es in sk á /H lavn í  

n ád raž í )  

56/56 
( sm ěr  Vř es in sk á /Hla vn í  

n ád raž í )  

49/55 
( sm ěr  Vř es in sk á /Hla vn í  

n ád raž í )  

9 

37/45 
( sm ěr  

P lyn ýrn í /Po ru b a  

vo zo vn a )  

6/6 
( sm ěr  

P lyn ýrn í /Po ru b a  

vo zo vn a )  

0 0 

17 
89/110 

( sm ěr  Du b in a  
In t e r sp a r /  V ř es in sk á )  

56/59 
( sm ěr  Du b in a  

In t e r sp a r /  V ř es in sk á )  

29/39 
( sm ěr  Du b in a  In t er sp a r /  

Vř es in sk á )  

33/35 
( sm ěr  Du b in a  In t er sp a r /  

Vř es in sk á )  

19 
6/6 

( sm ěr  Du b in a  

In t e r sp a r /  Mar t i n o v )  
0 0 0 
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Tabulka 9: Počty spojů a bezbariérových spojů na autobusových linkách ,  

zdroj:  www.idos.cz, [14] 

číslo 

linky 

počty spojů - 

všední den  

počty spojů - 

sobota,  neděle  

počty bezbar. 

spojů - všední dny  

počty bezbar. 

spojů - sobota, 

neděle  

20 

Po-Ct 4/7 

Pa 1/2 
( sm ěr  S tu d en t sk é  

k ole j e /Mos t  
Pion ýrů )  

0 0 0 

35 

17/18 
( sm ěr  Otak a ra  

Je r emiáš e /H rab o vá  

zón a  j i h )  

0 

2/2 
( sm ěr  Otak a ra  

Je r emiáš e /H rab o vá  zón a  

j i h )  

0 

37 
79/59 

( sm ěr  S tu d en t sk é  

k o l e j e /Ú AN )  

60/32 
( sm ěr  S tu d en t sk é  

k o l e j e /Ú AN )  

55/46 
( sm ěr  S tu d en t sk é  

k o l e j e /Ú AN )  

45/25 
( sm ěr  S tu d en t sk é  

k o l e j e /Ú AN )  

39 

60/48 
( sm ěr  Otak a ra  

Je r emiáš e /H rab o vá  

s t a t ek )  

52/29 
( sm ěr  Otak a ra  

Je r emiáš e /H rab o vá  

s t a t ek )  

28/22 
( sm ěr  Otak a ra  

Je r emiáš e /H rab o vá  

s t a t ek )  

41/22 
( sm ěr  Otak a ra  

Je r emiáš e /H rab o vá  s t a t ek )  

40 

52/23 
( sm ěr  

Glob u s /S tu d en t sk é  

k ole j e )  

55/20 
( sm ěr  

Glob u s /S tu d en t sk é  

k ole j e )  

15/6 
( sm ěr  Glob u s /S tu d en t sk é  

k ole j e )  

28/20 
( sm ěr  Glob u s /S tu d en t sk é  

k ole j e )  

43 
5/6 

( sm ěr  S vin ov  

n ád raž í /Op avsk á )  
0 0 0 

44 

73/55 
( sm ěr  Tř eb o vic e  

Tesc o/Otak a ra  

Je r emiáš e )  

57/55 
( sm ěr  Tř eb o vic e  

Tesc o/Otak a ra  

Je r emiáš e )  

43/36 
( sm ěr  Tř eb o vic e  

Tesc o/Otak a ra  J e r emiáš e )  

40/39 
( sm ěr  Tř eb o vic e  

Tesc o/Otak a ra  J e r emiáš e )  

45 
58/56 

( sm ěr  N ová  h u ť  
h l . b rán a /S la v ík o vá )  

31/33 
( sm ěr  N ová  h u ť  

h l . b rán a /S la v ík o vá )  

20/20 
( sm ěr  N ová  h u ť  

h l . b rán a /S la v ík o vá )  

23/24 
( sm ěr  N ová  h u ť  

h l . b rán a /S la v ík o vá )  

46 56 
( sm ěr  P olan k a )  

39 
( sm ěr  P olan k a )  

17 
( sm ěr  P olan k a )  

22 
( sm ěr  P olan k a )  

 

5.4.3. Meziměstská autobusová doprava  

Meziměstská autobusová doprava, jejíž trasy vedou přes Ostravu -Porubu, je 

zajišťována společnostmi Dopravní podnik Ostrava a.s.,  TQM-holding s.r.o. ,  

ARRIVA MORAVA a.s. ,  ČSAD Karviná a.s. ,  ČSAD Havířov a.s.  

 

5.4.4. Cyklistická doprava  

Městskou částí Poruba prochází celkem 11 cyklistických tras , jejichž vedení 

je znázorněno na obrázku č. 39. Jsou to trasy:  

Poruba-ves - Poruba - Pustkovec - Martinov (trasa D)  
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Martinov - Poruba - Plesná  (trasa CH) 

Poruba - Plesná; Svinov - Dubí - Nová Ves (trasa M)  

Michálkovice - Rychvald 

Krásné Pole - Poruba; Poruba - Martinov (trasa Q) 

Martinov - Poruba - Třebovice (trasa T)  

Krásné Pole - Poruba-ves; Poruba - Svinov (trasa W) 

Poruba - Pustkovec (trasa X)  

Třebovice - Poruba (trasa Z)  

Poruba; Poruba - Svinov (trasa N) 

Poruba (trasa R)             [14] 

 

 
Obrázek č. 39: Vedení cyklistických tras na území Ostravy -Poruby, zdroj:  

mapy2.ostrava.cz  
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6. PRŮZKUM  OBLASTI 

Během měsíců září a října proběhla vizuální prohlídka všech navrhovaných 

tras. Byl sledován stav povrchu komunikací pro chodce ,  jejich výškové 

i  šířkové uspořádání, existence hmatových  úprav včetně vodicích linií  

a správnost jejich provedení ,  kontrastní označení.   

Výsledky a zjištění vycházející  z průzkumu byly použity k posouzení 

celkového stavu komunikací pro chodce a jejich rozřazení do stupňů 

bezbariérovosti  (případně bariérovosti),  jež jsou uvedeny v kapitole 7 

a patrné z výkresové dokumentace .   

Při této prohlídce byla rovněž pořízená fotodokumentace, která je přiložena  

prostřednictvím výkresové dokumentace.  

6.1. Průzkum pěší dopravy 

Na celkem 5 místech ,  na trasách vybraných pro podrobnější zpracování,  byly 

provedeny krátkodobé  průzkumy intenzit pěší dopravy. Místa pro průzkumy 

byla volena u významné občanské vybavenosti, neboť tyto průzkumy by měli  

prokázat využívání těchto objektů a tras,  jež je spojují , osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a tudíž zdůvodnit nutnost  bezbariérových 

úprav. Také tyto průzkumy poslouží jako doplnění demografických údajů .  

Stanoviště  průzkumu byla u Fakultní nemocnice Ostrava na ulici  

17. Listopadu, u MephaCentrum a hypermarketu Albert na ulici  Opavská ,  

u Speciální mateřské  a základní školy,  blízko Dětského  rehabilitačního  

stacionáře  při  Městské  nemocnici  Ostrava na ulici Ukrajinská 

a u hypermarketu Kaufland na ulici Polská.  

Procházející  chodci byli dle vizuálního odhadu řazeni do celkem 9 kategorií:  

Osoba bez omezení od 3 let věku, osoba pokročilého věku, osoba s  pomůckou 

k chůzi (s holí,  s  berlemi či chodítkem), osoba na vozíku, osoba se zrakovým 

postižením, osoba s  mentálním postižením, osoba s  dítětem v  kočárku, dítě do 

3 let věku a těhotná žena.  

V případě průzkumu u Speciální mateřské a základní školy byla kategorie 

osoba bez omezení od 3 let ještě rozd ělena na osobu bez omezení od 3 do 15 

let věku a osobu bez omezení od 15 let věku. Tato úprava byla provedena, aby 

bylo poukázáno na velký výskyt dětí  v  dané oblasti .  
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Průzkum u Fakultní nemocnice Ostrava  

U budovy Fakultní nemocnice Ostrava byl proveden dvo uhodinový průzkum 

v úterý 8. 9. 2015 mezi 7 a 9 hodinou ranní.  Toto zařízení je nejdůležitějším 

zdravotnickým zařízením v  Ostravě-Porubě  

Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií za dobu průzkumu zachycuje 

graf 1.  

Graf 1: Procentuální zastoupení kategorií  při průzkumu u Fakultní nemocnice 

Ostrava  

 

Průzkum u MephaCentra  

U budovy MephaCentra, jednoho z  nejdůležitějších zdravotnických zařízení 

v Ostravě-Porubě,  byl proveden dvouhodinový průzkum v e středu  9. 9. 2015 

rovněž mezi 7 a 9 hodinou ranní.  V komplexu MephaCentra se rovněž nachází 

lékárna, obchody s  módou a restaurace.  

Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií za dobu průzkumu zachycuje 

graf 2.  

Graf 2: Procentuální zastoupení kategorií  při průzkumu u MephaCemtra  
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Průzkum u hypermarketu  Albert 

U budovy Albert byl proveden dvouhodinový průzkum v  pátek  11. 9. 2015 

mezi 15:00 a 17:00. Den i hodina průzkumu byly zvoleny pro předpoklad 

největší návštěvnosti, jelikož se jedná o obchodní centrum.  Procentuální 

zastoupení jednotlivých kategorií  z a dobu průzkumu zachycu je graf  3.  

Graf 3: Procentuální zastoupení kategorií  při průzkumu u Albert u  

 

Průzkum u Speciální mateřské a základní školy  

U budovy Speciální  mateřské a základní školy  byl proveden dvouhodinový 

průzkum ve čtvrtek  24. 9.  2015 opět mezi 7:00 a 9:00. Toto zařízení se 

nachází v  bezprostřední blízkosti  Dětského  rehabilitačního  stacionáře  při  

Městské  nemocnici  Ostrava a rovněž s  ním úzce spolupracuje.  Procentuální  

zastoupení jednotlivých kategorií  za dobu průzkumu zachycuje graf 4. 

Graf 4: Procentuální zastoupení kategorií  při průzkumu u Speciální MŠ  a ZŠ  
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Průzkum u hypermarketu Kaufland  

U budovy hypermarketu Kaufland byl proveden rovněž dvouhodinový 

průzkum, a to ve  čtvrtek 10. 9. 2015 mezi 6:30 až 8:30. Doba průzkumu byla 

stanovena na základě doby otevření hypermarketu a době, kdy se předpokládal 

největší zájem ze strany zejména osob pokročilého věku (začátku platnosti 

nových slev - každý čtvrtek). Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií 

za dobu průzkumu zachycuje graf 5. 

Graf 5: Procentuální zastoupení kategorií  při průzkumu u hypermarketu 

Kaufland  

 

 

Vyšší počty osob na invalidním vozíku, jak se i  dalo dopředu předpokládat,  

byly zaznamenány u Fakultní nemocnice. U Speciální mateřské a základní 

školy se rovněž tyto osoby vyskytova li  ve zvýšeném počtu, nicméně byli  

přepravování až před vchod do budovy školy osobními automobily.  

Nejvyšší procento osob s  omezenou schopností  pohybu nebo orientace bylo 

naměřeno u  hypermarketu Kaufland. Největší zastoupení představovala 

skupina osob pokročilého věku.  

Výstupy z průzkumu ,  obsahující přesné počty chodců dle jednotlivých 

kategorií  i  přesné umístění stanoviště, jsou v příloze 2. 

.  
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7. SOUČASNÝ STAV  

Ostravu-Porubu jsem si pro lepší zpracování rozdělila do 4 oblastí. Tyto 

oblasti dělí  podél hranice městské části  Pustkovec a hlavních dopravních tahů 

v Ostravě-Porubě –  komunikace 17. Listopadu a Opavská. Nejlépe je toto 

rozdělení patrné z  výkresové dokumentace. Budovy vybrané občanské 

vybavenosti byly propojeny navrhovan ými trasami a u těchto tras byl 

posuzován jejich stav.  

Ve všech oblastech byly však problémy téměř totožné. Liši li se maximálně 

v počtu výskytů. Nečastější  a nejzávažnější zjištěné závady dále uvádím.  

U komunikací pro  chodce s živičným krytem, se tento kryt nacházel 

ve většině případů v nevyhovujícím stavu.  Nerovnosti povrchu znemožňovali 

jeho použití nevidomou osobou nebo osobou na invalidním vozíku.  

Dalším problémem jsou hmatové úpravy u přechodů pro chodce, míst  

pro přecházení i označení začátků a kon ců obytných zón. V mnoha případech 

nejsou především místa pro přecházení označována hmatovými úpravami 

a přechody pro chodce opatřeny vodicí linií přechodu. Nejčastější nedostatky 

u provedených hmatových úprav jsou pak ve špatném napojení signálního 

pásu na vodicí linii. Také je v  minimech případů varovný pás protažen  

až  do rampových částí obrubníků (až do místa s rozdílem výšek minimálně 

80 mm mezi vozovkou a povrchem komunikace pro chodce).  

Dalším poměrně častým problémem i u nověji  provedených komunikací  

pro chodce je absence vodicí l inie. V  mnoha případech nejsou trávníky podél 

komunikací pro chodce opatřeny obrubníky, které by měli tvořit přirozenou 

vodicí l inii.  

Velkým problémem v Ostravě -Porubě je rovněž užívání společného prostoru 

komunikace pro chodce i  cyklisty.  Tyto prostory jsou nevhodné jak pro osoby 

s vadami zraku, tak pro méně imobilní  chodce (například osobu pokročilého 

věku nebo osobu s pomůckou k chůzi). V těchto případech se nelze spoléhat 

pouze na ohleduplnost cyklistů.  
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Posuzovány byly rovněž zastávky MHD, jejichž největčím problémem sestává 

z nedodržení minimální výšky nástupní hrany od povrchu vozovky. Dále není 

dodržen prostor mezi označníkem zastávky a signálním pásem, jež má navádět 

osoby se zrakovými vadami do dveří vozidla.  

7.1. Rozdělení tras dle stupně bezbariérovosti  

Navrhované t rasy byly tříděny dle stupně bezbariérovosti  (případně 

bariérovosti) do celkem 6 těchto kategorií :  

Trasa bezbariérová  –  trasa, která je naprosto vhodná pro osoby s  omezenou 

schopností  pohybu i orientace  

Trasa bezbariérová s menšími chybami  –  t rasa s chybami,  které jsou pro 

osoby s omezenou schopností  pohybu nebo orientace překonatelné (například 

absence zahradního obrubníku , ale předěl mezi trávníkem a plochou 

komunikace pro chodce je patrný)  

Trasa nevhodná pro osoby s omezenou schopností orientace  –  t rasa 

s problémy, které osoba s omezenou schopností orientace nedokáže 

samostatně překonat. Jedná se především o hmatově neoznačené místa se 

sníženým obrubníkem, nedostatečné nebo matoucí hmatové značení,  

poškození povrchu komunikace pro chodce.  

Trasa nevhodná pro osoby s omezenou schopností  pohybu  –  trasa s  problémy,  

které osoba s omezenou schopností pohybu nedokáže samostatně překonat. 

Jedná se o místa s rozdílem výšek povrchů  větší  než 20 mm  bez přizpůsobení  

osobám s omezením v pohybu. Trasy se schodišti  nedoplněnými rampami nebo 

s nevyhovujícími rampami. Případně tr asy s nevyhovujícím podélným 

či  příčným sklonem.  

Trasa vhodná pro vozíčkáře s elektrickým vozíkem –  jedná se především 

o trasy se společně využívaným provozem chodců a cyklistů.  Tyto trasy jsou 

nevhodné pro osoby s omezenou schopností  orientace i pro většinu osob 

s omezením v pohybu.  Pro vozíčkáře s elektrickým invalidním vozíkem může 

naopak tato trasa (za předpokladu kvalitního a neporušenéh o povrchu 

komunikace) být výhodná, z důvodu možnosti zvýšení rychlosti jízdy.  
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Trasa bariérová  –  tato trasa je nevhodná pro užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu i orientace. Jsou to trasy s nedostatečným  šířkovým 

uspořádáním, závažným porušením povrchu komunikace pro chodce ,  kumulací 

závad z předchozích kategorií .  

 

7.2. Rozdělení  dalších  prvků  dle  stupně  bezbariérovosti  

Mezi tyto další prvky tras patří přechody pro chodce, místa pro přech ázení 

a tramvajové i autobusové zastávky, které se nachází na  navržených trasách.  

Veškeré tyto prvky jsou rozřazovány do 3  kategorií:  

Bezbariérové  –  prvky, splňující  požadavky na užívání  pro osoby s omezenou 

schopností pohybu i orientace .  Příkladem je přechody pro chodce se 

sníženými obrubníky i  správně provedenými hmatovými úpravami.  

Částečně bezbariérové  - prvky, nesplňující požadavky pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jako příklad mohu uvést  

přechod pro chodce se sníženým obrubníkem a špatně nebo vůbec 

neprovedenými hmatovými úpravami . V případě zastávek se může jednat 

o nedodržení správné výšky nástupní hrany, ale dodržení všech úprav pro 

osoby s omezením orientace.  

Bariérové  –  prvky, nesplňující požadavky pro užívání osobami s  omezenou 

schopností pohybu ani orientace. Přechody pro chodce bez označení  

hmatovými úpravami a bez snížených obrubníků nebo zastávky s nedodrženou 

výškou nástupní hrany a s dalšími chybami ve hmatovém vedení, vizuálním 

označení hrany nástupiště nebo umístění vybavení zastávky.  

 

7.3. Vybrané trasy pro podrobnější zpracování  

Na základě důležitosti tras i občanských vybaveností, které spojují, byly 

pro podrobnější zpracování vybrány dvě trasy. První trasa A má začátek 

na tramvajové zastávce Fakultní nemocnice, vede po obou stranách 

komunikace 17. listopadu, kolem Fakultní nemocnice Ostrava .  Zde se trasa 

větví, odbočuje na komunikaci Dr.  Slabihoudka  a zároveň pokračuje po levé 

straně ulice 17. l istopadu až k aule VŠB -TUO.  Po pravé straně trasa 
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pokračuje souvisle až ke  křižovatce ulic 17. Listopadu x Opavská. Dále trasa 

vede ke vstupu do sociálního zařízení Domova Slunečnice po komunikaci 

Opavská. Na trasu A se ,  na křižovatce 17. Listopadu x Opavská, napojuje 

začátek trasy B. Tato trasa se táhne  po pravé straně komunikace (ve směru do 

centra Ostravy) až k tramvajové zastávce Třebovická. Rozvětvení trasy 

probíhá na ulici  Mongolskou a Polskou až k hypermarketu Kaufland.  Na této 

trase se nachází ještě jedna odbočka z ulice Mongolské na komunikaci pr o 

chodce, která prochází okolo  Dětského  rehabilitačního  stacionáře  při  Městské  

nemocnici  Ostrava, Speciální mateřské a základní školy i  r odinné cen trum 

Kaštánek spojeného se základní školou na ulici  Ukrajinská.  

Trasa A je v délce přibližně 3 km a trasa B c ca 4 km. Navržení tras je lépe 

patrné z výkresové dokumentace.  

Na trase A se nachází tato významná občanská vybavenost:  

Fakultní nemocnice Ostrava (17. listopadu 1790/5) 

- Jedná se o nejdůležitější zdravotnické zařízení v Ostravě -Porubě  a jedno 

z nejdůležitějších v celé Ostravě. Ročně je v této nemocnici provedeno okolo 

600 000 ošetření a hospitalizováno 42 000 pacientů.               [14] 

 

Česká pošta, s.p. (Hlavní třída 678/118 ) 

- Jedna ze 4 poboček České Pošty na území Ostravy -Poruby.  Nachází se na 

jedné z nejfrekventovanějších ulic v této městské části. Vchod do této 

instituce je však z hlediska bezbariérovosti  nejhorší z občanské vybavenosti  

na vybraných trasách.  Výškový rozdíl  mezi povrchem komunikace pro chodce 

a prahem vchodu je vyšší než 20 mm, navíc není nijak vizuálně zvýrazněn .  

Celková šířka vstupu je dostatečná, nicméně hlavní dveřní otvíravé křídlo 

je užší než 900 mm. Tímto se vchod stává nepoužitelným pro osoby 

s omezenou schopností  pohybu i  orientace.  

 
Obrázek č. 40: Vchod České pošty na ulici Hlavní třída  
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Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  - Rektorát univerzity,  

aula,  ústřední knihovna (17. listopadu 2172/15) 

- Zejména aula Vysoké školy báňské je otevřena akcím. Pořádají se zde plesy,  

semináře i  plesy (například i  pro dobročinné účely a s účasti osob s omezením 

v pohybu)  

 

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace (Opavská 4472/76 ) 

- Toto sociální  zařízení provozuje pobytové sociální služby pro osoby 

pokročilého věku i speciální  sociální  péči pro s různými typy demencí.  [18] 

Na trase B se nachází tato významná občanská vybavenost:  

MephaCentrum, a.s. (Opavská 962/39 ) 

- Jedná se o druhé největší zdravotnické zařízení v Ostravě -Porubě 

s poskytováním ambulantní i diagnostické péče. V této instituci praktikují  

lékaři rozličné specializace. Rovněž tato poliklinika poskytuje ve svém areálu 

řadu služeb, přístup k obchodům a restauraci .        [14] 

 

Hypermarket Albert (Opavská 6201/1a) 

- Velmi oblíbené obchodní centrum ,  prakticky umístěné v centru Ostravy-

Poruby. Obsahuje velmi oblíbené restaurace s rozsáhlým dětským koutkem .  

 

Dětský  rehabilitační  stacionář  při  Městské  nemocnici  Ostrava  (Ukrajinská  1534) 

- Zařízení tohoto typu je ojedinělé nejev Ostravě, ale i jejím širším okolí.  

Provádí se zde diagnostika a léčba dlouhodobě zdravotně postižených dětí ,  

zejména v jejich raném dětství (případně raném stádiu onemocnění).  

Poskytuje se zde denní péče až pro 40 dětí do 6 let věku.      [20] 

 

Speciální mateřská škola, Základní škola (Ukrajinská 1535/19 ) 

- Tato mateřská a základní škola může poskytovat vzdělání až 202 žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Úzce spolupracují s Dětským 

rehabilitačním zařízením, který je umístěn v bezprostřední blízkosti tohoto 

školského zařízení. Škola nabízí  široké možn osti  terapií  a kroužků.     [14] 
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Rodinné centrum Kaštánek, Základní škola (Ukrajinská 1533) 

- Toto centrum a základní škola se nachází v blízkosti  Dětského 

rehabilitačního stacionáře i Speciální mateřské a základní školy. Jedná se 

o dobrovolné občanské sdružení  zabezpečující aktivity pro všechny sociální  

skupiny. Provozují širokou nabídku činností i  pro rodiče s dětmi od narození 

do 6 let věku dítěte či těhotné ženy.          [19] 

 

Kaufland (Polská 6191/21 ) 

- Nákupní centrum oblíbené především osobami po kročilého věku.  
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8. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY  

U vybraných tras, představených v  předchozí kapitole, byly podrobněji  určeny 

nápravy bezbariérově nepříznivé situace. Navrhovány byly úpravy jako:  

- nové hmatové úpravy na přechodech pro chodce a místech pro přecházení  - 

úprava je prováděna buďto aplikací slepecké dlažby s výstupky nebo pásy 

Medialine rovněž s výstupky. Mezi aplikací  i vlastnostmi těchto prvků je 

značný rozdíl.  V případě pokládky dlažby musí dojít  ke stavebním úpravám, 

pásy Medialine jsou aplikovány specializovaným lepením. Pro pokládku pásu 

Medialine je důležitý stav povrchu komunikace, na kterou se mají aplikovat.  

Tyto dvě možnosti aplikace se liší rychlostí,  cenou i pohodlností  pro okolí.  

Naproti dlažby však pásy Medialine mají minimálně  3x kratší předpokládanou 

životnost.  Jako dlažební prvky jsou použity betonové dlažební výrobky firmy 

CS BETON s.r.o.  

   
Obrázek č. 41: Materiály na navrhované hmatové značení - dlažba CSB cihla 

a pásy Medialine zdroj:  www.csbeton.cz, www.handi-friendly.com 

 

- změny hmatových úprav  na přechodech pro chodce, místech pro přecházení  - 

pro tyto změny je nutné rozebrání  případně vyfrézování  původních 

nevhodných hmatových úprav, včetně přilehlého povrchu komunikace 

pro chodce. Jako materiál  pro nahrazující hmatové úpravy opět plánuji  použití  

již zmíněných dlažebních prvků  firmy CS BETON.  

- doplnění hmatových úprav na  přechodech pro chodce a místech 

pro přecházení  - pro tyto případy lze opět, v případě neporušeného povrchu 

komunikace pro chodce, využít materiálu Medialine. Pokud toto řešení není 

vhodné ,  použijí  se dlažební prvky CSB cihla (v provedení dlažby 

pro nevidomé).  
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- osazení zahradního obrubníku (vodicí linie)  - v případě osazování obrubníku 

na pomezí trávníku a komunikace pro chodce musí v každém případě dojí t 

k narušení stávající  komunikace. Následuje osazení zahradního obrubníku 

a zpětná oprava komunikace. Pokud to situace umožňuje ,  je možno vodicí 

linii zřídit umístěním  betonových květináčů či  osazením zábradlí se zarážkou 

pro bílou hůl .  Zahradní obrubník používaný pro navrhované úpravy je 

od firmy CS BETON. 

 
Obrázek č. 42: Materiál navrhovaný pro vodicí  linii - zahradní obrubník, 

zdroj:  www.csbeton.cz 

 

- úprava (rozdělení) společné komunikace pro chodce a cyklisty  - pokud je 

společná komunikace pro chodce a cyklisty vedena po komunikaci 

s neporušeným živičným nebo betonovým povrchem, lze prostor pro chodce 

a cyklisty rozdělit hmatovým pásem z materiálu Medialine.  Pokud je společná 

komunikace tvořena dlažbou, je tato m ožnost rovněž přípustná, ale pro lepší  

odlišení prostoru pro chodce a cyklisty,  je dle mého názoru vhodnější vyměnit  

pro jednu kategorii barevnost dlažby. Navržena dlažba CSB kost v barvě šedé 

případně červené. Samozřejmě prostor pro chodce a  cyklisty je nutno rovněž 

rozdělit hmatným pásem. V tomto případě navrženým z betonové dlažby pro 

nevidomé (CSB cihla).  

 
Obrázek č. 43: Materiál navržený pro dláždění komunikací pro chodce - CSB 

kost , zdroj:  www.csbeton.cz 

 

- kompletní  rekonstrukce tramvajové nebo autobusové zastávky  -  v rámci celé 

rekonstrukce proběhne zvýšení tramvajové, případně autobusové zastávky 
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na výšku 200 mm od povrchu vozovky.  Dále je nutno nově zřídit veškeré 

vybavení hmatové a vizuálně kontrastní  značení. Mezi vybavení zastávky 

patří zábradlí se spodní tyčí , která tvoří zarážku pro bílou hůl, označník 

zastávky a dále případně přístřešek s lavičkami a odpadkovým košem. 

Hmatovou úpravou je signální pás k prvním dveřím řidiče.  Nástupní hrana 

musí být označena vizuálně. Také je příhodné autob usové či sdružené 

zastávky osadit bezbariérovým obrubníkem, v tomto případě je navržen 

obrubník CSB - obrubník HK od firmy CS BETON.  

 
Obrázek č. 44: Materiál navrhovaný pro autobusové nebo sdružené zastávky - 

bezbariérový obrubník,  zdroj: www.csbeton.cz 

 

- kompletní  rekonstrukce chodníkových ploch  - rekonstrukce chodníkových 

ploch zahrnuje výměnu živičného krytu (ve stavu vyžadující výměnu krytu 

byly pouze komunikace s živičným krytem), úprava případně výměna 

podkladních štěrkových vrstev. Nový povrch je navržen ze zámkové betonové 

dlažby CSB kost  v šedé barvě firmy CS BETON.  Rovněž rekonstrukce 

zahrnuje osazení zahradních obrubníků na pomezí travnatých ploch 

a komunikací pro chodce a obrubníků silničních, které lemují komunikace 

pro chodce v místech styku s vozovkou. Navržen silniční obrubník CSB - 

obrubník si lniční H od firmy CS BETON.  

 
Obrázek č. 45: Materiál navrhovaný pro ohraničení kominikací pro chodce 

u vozovky -  silniční  obrubník  CSB, zdroj:  www.csbeton.cz  

 

Rozvržení úprav v trasách je patrné z výkresové dokumentace.  Rovněž 

v příloze 4 naleznete orientační rozpočet úprav místa pro přecházení, 

přechodu pro chodce a zastávky MHD, provedené v programu KROS plus.  
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9. VYHODNOCENÍ A ZÁVĚRY  

V rámci této diplomové práce bylo zmapováno  přes 30 km tras v městském 

obvodu Ostrava-Poruba. Tyto trasy propojují téměř 98 objektů vybrané 

občanské vybavenosti z oboru zdravotnictví, sociálních služeb, školství , 

kultury,  sportu i  obchodu či služeb.  

Trasy byly rozřazovány do 9 kategorií dle jejich možného užití osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Rovněž byly do 3 kategorií  

rozřazovány přechody pro chodce, místa pro přecházení i tramvajové 

a autobusové zastávky, které se na těchto trasách nacházejí .  

Na dalších dvou vybraných trasách o p řibližných délkách 3 a 4 km  byl určen 

rozsah potřebných úprav. Tyto trasy byly vybrány na základě znalosti území, 

znalosti využívání tras, předchozího mapování, provedení 5 průzkumů pěší  

dopravy a důležitosti  občanské vybavenosti.  

V příloze jsou také nast íněny orientační náklady na úpravu přechodu 

pro chodce, místa pro přecházení a zastávky MHD.  

Jako celkově nejzávažnější  problémy v řešené městské části se týkají  

bezbariérových řešení přechodů pro chodce a míst pro přecházení. I 

na bezbariérových trasách se v těchto prvcích vyskytují  závažné chyby 

především v souvislosti s hmatovými úpravami a tedy s osobami s omezenou 

schopností orientace.    

Další informace o kategorizaci tras jsou nejlépe patrné z výkresové 

dokumetace.  
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Tabulka 8: Počty spojů a bezbariérových spojů na tramvajových linkách  

 

Tabulka 9: Počty spojů a bezbariérových spojů na autobusových linkách  
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Ostrava 
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Graf 5: Procentuální zastoupení kategorií při průzkumu u hypermarketu 

Kaufland  
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PŘÍLOHA 1  

SEZNAM VYBRANÉ VÝZNAMNÉ OBČANSKÉ 

VYBAVENOSTI OSTRAVY-PORUBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÝZNAMNÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST OSTRAVY -PORUBY 

1.  Fakultní nemocnice Ostrava - 17. listopadu 1790/5  

2.  Zdravotní středisko - 1. Československého armádního sboru 1322  

3.  Zdravotní středisko EUMEDICA PRAKTIK, s.r.o., občanská vybavenost,  

Pobočka Knihovny města Ostravy - Ludvíka Podéště 1970/19 - 1974/25 

4.  Zdravotní středisko V. Vacka - náměstí Václava Vacka 1668  

5.  MephaCentrum, a.s. - Opavská 962/39  

6.  SILESIAMEDICAL, s.r .o.  -  Havanská 6145/4a  

7.  Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava - 

Ukrajinská 1534  

8.  Dům duševního zdraví - Skautská 1081  

9.  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, Dům s 

pečovatelskou službou (DPS) - Průběžná 6222/122  

10.  Centrum denních služeb, Dům s pečovatelskou službou ASTRA (DPS), 

Klub seniorů I.  Sekaniny - Ivana Sekaniny 1812/16  

11.  Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace - Opavská 4472/76  

12.  Domov pro matky s dětmi - Dělnická 386 

13.  Svaz důchodců České republiky, městská organizace Ostrava, Armáda 

spásy - Marie Majerové 1733/6  

14.  Byty zvláštního určení - Slavíkova  

15.  Středisko pracovní rehabili tace - Ludvíka Podéště 1874/4  

16.  Klub seniorů Bulharská - Bulharská 1561  

17.  Klub seniorů U Oblouku - U Oblouku 501/5 

18.  Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace - Marie 

Majerové 1722/23  

19.  Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace - Polská 

1624 

20.  Rodinné centrum Kaštánek, Základní škola - Ukrajinská 1533  

21.  Soukromé jesle Bumbrl ík, Mateřská škola - Žilinská 1321  

22.  Mateřské centrum Krteček, Základní škola - I. Sekaniny 1804 

23.  Mateřská škola - Čs. exilu 670  

24.  Mateřská škola - Dvorní 763/19  

25.  Mateřská škola - V Zahradách 2148  



 

 

26.  Mateřská škola - Dětská 920/3  

27.  Mateřská škola - Větrná 1084  

28.  Mateřská škola - Nezvalovo náměstí 856/1  

29.  Mateřská škola - náměstí  Boženy Němcové 664/6  

30.  Mateřská škola Čtyřlístek - Skautská 1082  

31.  Mateřská škola - Bohuslava Martinů 718  

32.  Mateřská škola - Sokolovská 1168  

33.  Mateřská škola - Ukrajinská 1530 - 1531 

34.  Mateřská škola - Jana Šoupala 1611  

35.  Mateřská škola - Josefa Skupy 1642 

36.  Mateřská škola - Oty Synka 1834 

37.  Mateřská škola - Ludvíka Podéště 1873  

38.  Mateřská škola,  Centrum volného času - Otakara Jeremiáše 1985  

39.  Mateřská škola - V. Makovského 4429  

40.  Mateřská škola - Slavíkova 6067  

41.  Mateřská škola logopedická - Na Robinsonce 1646 

42.  Mateřská škola logopedická - U Školky 1621  

43.  Mateřská škola,  Základní škola - Ukrajinská 1535/19  

44.  Mateřská a Základní škola pro sluchově postižené - Spartakovců 1153  

45.  Základní škola -  Aleše Hrdličky 1638  

46.  Základní škola -  Bulharská 1532  

47.  Základní škola -  Dětská 915  

48.  Základní škola -  Jana Šoupala 1609  

49.  Základní škola -  Josefa Valčíka 4411  

50.  Základní škola -  Karla Pokorného 1382  

51.  Základní škola -  Komenského 668  

52.  Základní škola -  Ľudovíta Štúra 1085  

53.  Základní škola generála Zdeňka Škarvady - Porubská 831  

54.  Základní škola -  Porubská 832  

55.  Základní škola Monty School - Čkalovova 942/2  

56.  Základní umělecká škola Ostrava - Poruba - Josefa Valčíka 4413  

57.  Biskupské gymnázium v Ostravě - Karla Pokorného 1284  

58.  Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě - Porubě - Gustava 

Klimenta 493/3 



 

 

59.  Wichterlovo gymnázium - Čs. exilu 669  

60.  Gymnázium Olgy Havlové - Marie Majerové 1691  

61.  Gymnázium Hello - Čs. exilu 491/23  

62.  Střední škola prof. Zdeňka Matějčka -  17. listopadu 1123 

63.  Obchodní akademie v Ostravě - Porubě - Polská  1543 

64.  Střední škola služeb a podnikání v Ostravě - Porubě - Příčná 1108  

65.  Střední škola teleinformatiky - Opavská 1119  

66.  Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s .r .o. - Liptaňské náměstí  

890 

67.  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

a.  Rektorát univerzity,  aula,  ústřední knihovna - 17. listopadu 2172/15  

b.  Univerzitní mateřská škola - 17. listopadu 2172/15  

c.  Geologický pavilon Prof. F. Pošepného - 17. l istopadu 2172/15 

d.  Menza - 17. listopadu 2171/3  

e.  Sportovní areál VŠB - TUO - Studentská 6175/5,  

f.  Areál  kolejí,  Česká pošta, s .p.  - Studentská 1770/1  

g.  Fakulta stavební - Ludvíka Podéště 1875/17  

68.  Centrum volného času, Pobočka Knihovny města Ostravy, příspěvkové 

organizace - Vietnamská 1541  

69.  Kulturní centrum Poruba, příspěvková organizace - Hlavní třída 583/105  

70.  Pobočka Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace - Opavská 

1127 

71.  Pobočka Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace -  Podroužkova 

1663 

72.  Dům kultury Poklad, Divadelní  společnost Jitřenka - Matěje Kopeckého 

675 

73.  Kostel Sv. Mikuláše - nábřeží Svazu protifašistických bojovníků  

74.  Krytý bazén Poruba - Generála Sochora 1378  

75.  Letní koupaliště Poruba - Rekreační 236/74  

76.  Sportovní areál Poruba - Skautská 6093/11  

77.  Zimní stadion Poruba - Čkalovova 6144/20  

78.  SportNES Ostrava (Sportovní klub neslyšících) - Alšovo náměstí 691/4  

79.  Úřad městského obvodu Poruba A, Česká pošta,  s.p. - Klimkovická 55/28  

80.  Úřad městského obvodu Poruba B - Klimkovická 142/26  



 

 

81.  Úřad městského obvodu Poruba C - Gen. Sochora 6013/2  

82.  Úřad městského obvodu Poruba D - Vřesinská 1/8  

83.  Finanční úřad Ostrava III - Opavská 6177  

84.  Okresní soud, Okresní státní  zastupitelství Ostrava - U Soudu 6187/4  

85.  Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrava -Poruba - Opavská 1118/33  

86.  Obvodní oddělení policie Ostrava - Poruba 1 - Dělnická 392  

87.  Obvodní oddělení policie Ostrava - Poruba 2 - Heyrovského 1737/9  

88.  Pracoviště Městské policie Ostrava - Čkalovova 6144/18a  

89.  Česká pošta, s.p. - Hlavní třída 678/118  

90.  Česká pošta, s.p. - Čkalovova 713/47  

91.  Česká pošta, s.p. - náměstí Družby 1215/2  

92.  Česká pošta, s.p. - náměstí Antonie Bejdové 1808/7  

93.  Komerční banka - U Soudu 6188/6 

94.  Hypermarket Albert - Opavská 6201/1a  

95.  Kaufland - Polská 6191/21  

96.  Občanská vybavenost - Sokolovská 1, 1a,  45, 47  

97.  Občanská vybavenost DUHA - náměstí Antonie Bejdové 1807/8, 

1810/10, 1811, náměstí Václava Vacka 6042/1, 6043/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 2 

ARCHY K PRŮZKUMŮM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 - 2A 

SČÍTACÍ ARCH K PRŮZKUMU PĚŠÍ DOPRAVY  

 

Lokalita:  Fakultní nemocnice Ostrava            Stanoviště:    

 ul. 17. listopadu   

Datum:  8. 9. 2015  

Den:  úterý  

Hodina:  7:00 - 9:00  

Počasí:   jasno, teplota 15°C, mírný vítr  

 

Čas  
od 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 Σ 

do 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 

Osoba bez omezení od 3 let 

věku  
106 97 103 111 158 178 153 145 1051 

Osoba pokročilého věku  32 40 42 37 48 53 66 61 379 

Osoba s pomůckou k chůzi  7 12 17 7 19 13 15 14 104 

Osoba na vozíku  0 0 1 0 0 2 1 0 4 

Osoba se zrakovým 

postižením  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s mentálním postižením  0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Osoba s dítětem v kočárku  0 1 1 0 0 4 5 4 15 

Dítě do  3 let věku  0 1 0 3 1 2 2 1 10 

Těhotná žena  0 0 0 0 0 2 0 1 3 

Σ 145 151 164 158 227 254 242 226 1567 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 - 2B 

SČÍTACÍ ARCH K PRŮZKUMU PĚŠÍ DOPRAVY  

 

Lokalita:  MephaCentrum, a.s.                     Stanoviště:    

 ul. Opavská   

Datum:  9. 9. 2015  

Den:  středa  

Hodina:  7:00 - 9:00  

Počasí:   jasno, teplota 17°C,  

 mírný vítr  

 

Čas  
od 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 Σ 

do 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 

Osoba bez omezení od 3 let 

věku  
59 55 69 64 58 66 72 63 506 

Osoba pokročilého věku  28 33 30 39 41 37 33 39 280 

Osoba s pomůckou k chůzi  5 5 7 10 13 10 12 18 80 

Osoba na vozíku  0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Osoba se zrakovým postižením  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s mentálním postižením  0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Osoba s dítětem v kočárku  0 2 0 4 2 3 3 5 19 

Dítě do  3 let věku  0 0 0 2 1 0 0 1 4 

Těhotná žena  0 1 0 0 0 0 1 0 2 

Σ 92 96 106 119 116 117 121 126 893 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 - 2C 

SČÍTACÍ ARCH K PRŮZKUMU PĚŠÍ DOPRAVY  

 

Lokalita:  Hypermarket Kaufland             Stanoviště:    

 ul. Polská   

Datum:  10. 9. 2015  

Den:  čtvrtek  

Hodina:  6:30 - 8:30  

Počasí:   polojasno, teplota 16°C, mírný vítr  

 

Čas  
od 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 Σ 

do 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 

Osoba bez omezení od 3 let 

věku  
16 24 53 62 55 48 57 55 370 

Osoba pokročilého věku  42 118 89 66 54 73 81 89 612 

Osoba s pomůckou k chůzi  7 21 11 9 8 10 12 16 94 

Osoba na vozíku  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Osoba se zrakovým 

postižením  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s mentálním postižením  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s dítětem v kočárku  0 1 0 0 1 1 2 1 6 

Dítě do  3 let věku  0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Těhotná žena  0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Σ 65 164 154 137 119 132 152 162 1085 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 - 2D 

SČÍTACÍ ARCH K PRŮZKUMU PĚŠÍ DOPRAVY  

 

Lokalita:  Hypermarket Albert         Stanoviště:              

 ul. Opavská   

Datum:  11. 9. 2015  

Den:  pátek  

Hodina:  15:00 - 17:00  

Počasí:   polojasno až zataženo ,   

 teplota 19°C, mírný vítr  

 

Čas  
od 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 Σ 

do 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 

Osoba bez omezení 

od 3 let věku  
105 118 133 121 142 183 199 206 1207 

Osoba pokročilého 

věku  
48 47 38 46 52 53 49 52 385 

Osoba s pomůckou 

k chůzi  
8 9 10 6 7 6 3 5 54 

Osoba na vozíku  0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Osoba se zrakovým 

postižením  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s mentálním 

postižením  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s dítětem 

v kočárku  
5 3 3 8 1 1 2 1 24 

Dítě do  3 let věku  0 1 1 0 0 2 0 0 4 

Těhotná žena  1 0 0 1 1 0 0 1 4 

Σ 167 178 186 182 203 245 254 265 1680 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 - 2E 

SČÍTACÍ ARCH K PRŮZKUMU PĚŠÍ DOPRAVY  

 

Lokalita:  Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava  

 Speciální ma teřská a Základní škola                      

 ul. Ukrajinská   

Datum:  24. 9. 2015      Stanoviště:  

Den:  čtvrtek  

Hodina:  7:00 - 9:00  

Počasí:   polojasno až zataženo ,   

 teplota 16°C, mírný vítr  

 

 

 

 

Čas  
od 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 Σ 

do 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 

Osoba bez omezení od 3 do 15 

let věku  
0 6 35 21 2 0 0 1 65 

Osoba bez omezení od 15 let 

věku  
5 5 19 16 8 5 4 2 64 

Osoba pokročilého věku  1 3 4 5 4 3 5 5 30 

Osoba s pomůckou k chůzi  0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Osoba na vozíku  1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Osoba se zrakovým postižením  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoba s mentálním postižením  0 0 3 2 0 0 0 0 5 

Osoba s dítětem v kočárku  0 0 1 1 3 1 0 2 8 

Dítě do  3 let věku  0 1 0 1 0 0 1 0 3 

Těhotná žena  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σ 7 15 64 46 18 9 10 10 179 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 3 

SEZNAM AUTOBUSOVÝCH, TRAMVAJOVÝCH A 

SDRUŽENÝCH ZASTÁVEK NA ÚZEMÍ OSTRAVA -

PORUBA



 

 

 

Tramvajové 

zastávky  

Třebovická  

Telekom. škola  

Poruba vozovna 

Rektorát VŠB  

Fakultní nemocnice  

Vřesinská  

Poruba koupaliště  

Sokolovská  

Čistírny  

Bedřicha Nikodéma  

Dílny DP Ostravy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružené  zastávky  

Hlavní třída  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusové zastávky  

Řecká  

Mongolská  

Jižní svahy  

Kubánská  

Francouzská  

Nezvalovo nám.  

Věžičky  

Alšovo náměstí  

Fakultní nemocnice  

Domov sester  

Pod Nemocnicí  

K Myslivně  

Poruba U Nemocnice  

Studentská  

Studentské koleje  

Bytostav 

Dělnická  

Oblouk 

Nábřeží  

Radnice Poruba 

Vřesinská  

Náměstí B. Němcové  

Rektorát VŠB  

Poruba vozovna 

Slavíkova  

Bajkalská  

Náměstí družby  

Čistírny  

Garáže Poruba  

Duha 

Jana Šoupala  

Heyrovského  

Bedřicha Nikodéma  

Dílny DP Ostravy  

Josefa Skupy 

Karola Šmidkeho  

Oty Synka 

Ludvíka Podéště  

Opavská  

Otakara Jeremiáše  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 4 

ORIENTAČNÍ ROZPOČTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 4 - 4A 

Orientační rozpočet rekonstrukce zastávky MHD 

Odd Ř Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem DPH 

1  Oprava pěší komunikace      
 1 Vybouraní obrub včetně dopravy na 

skládku 

80 m2 150,00 12000 21 

 2 Sejmutí ornice tl. 150 s přemístěním a 

vzdálenost do 250m 

10 m3 44,40 444,00 21 

 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené 

pro silnice objemu do 100m3 v hornině 

tř.3 

7,22 m3 72,30 522,00 21 

 4 Příplatek k odkopávkám a 

prokopávkám v hornině tř. 3 za 

lepivost 

7,22 m3 7,50 54,15 21 

 5 Nakládání výkopku z hornin tř 1 -  4 7,22 m3 85,60 618,03 21 

 6 Vodorovné přemístění do 500m 

výkopku z horniny tř. 1-4 

7,22 m3 42,35 305,77 21 

 7 Odstranění podkladů zpevněných 

ploch z kameniva drceného (vč 

naložení a přesunu) 

5,75 m3 215,20 1237,4 21 

 8 Podklad zeštěrkodrtě ŠD tl 250mm 150 m2 163,00 24500 21 

 9 Ložná vrstva dr. kamenivo tl. 30mm 150 m2 45,35 6802,5 21 

 10 Úprava podkladu zhutněním 150 m2 35,00 5250 21 

 11 Lože pod obrubník nebo krajníky z 

batonu prostéh 

0,8 m3 2490,00 1992 21 

 12 Pokládka obrubníku CSB R300 vč. 

dodání obrub 

82,30 m 687,7 56597,71 21 

 13 Kladení zámkové dlažby komunikací 

pro pěší tl 80 mm pl do300 m2 

150 m2 189,75 28462 21 

 14 Dlažba betonová CSB KOST - Šedá 120 m2 190,41 22849,2 21 

 15 Dlažba betonová CSB CIHLA - 

Červená 

20 m2 294,25 5885 21 

 16 Dlažba betonová CSB KOST pro 

nevidomé - Červená 

10 m2 425,64 4256,4 21 

2  Instalace přechodného značení      
  Instalace přechodného značení po dobu 

stavby. 

1 kpl 15000 15000 21 

      Kč % 

Celkem s DPH 186766 21 
 

  



 

 

PŘÍLOHA 4 - 4B 

Orientační rozpočet místa pro přecházení 

Odd Ř Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem DPH 

1  Oprava pěší komunikace      
 1 Rozebraní dlažby chodníku a 

podkladu vč. odvozu a uložení na 

skládku 

12 m2 281,6 3379,2 21 

 2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 12 m2 163,00 1956 21 

 3 Ložná vrstva drc. kamenivo tl. 30 

mm 

12 m2 45,35 544,2 21 

 4 Úprava podkladu zhutnění 12 m2 35,00 420 21 

 5 Kladení zámkové dlažby 

komunikací pro pěší tl 80 mm do 

300 m2 

91,25 m2 189,75 17314,7 21 

 6 Dlažba betonová CSB KOST - Šedá 6,25 m2 190,41 1190,1 21 

 7 Dlažba betonová CSB KOST pro 

nevidomé - Červená 

5,60 m2 425,64 2383,6 21 

2  Instalace přechodného značení      
 8 Instalace přechodného značení po 

dobu stavby. 

1 kpl 15000 15000 21 

      Kč % 

Celkem s DPH 42187,8 21 
  



 

 

PŘÍLOHA 4 - 4C 

Orientační rozpočet přechodu pro chodce 

Odd Ř Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem DPH 

1  Oprava pěší komunikace   Kč Kč % 
 1 Vybouraní obrub včetně dopravy na 

skládku 

21 m 150,00 3150 21 

 2 Odstranění betonového lože obrubníku 

vč. odvozu a uložení skládku 

25,55 m2 585,20 14951,9 21 

 3 Odstranění podkladu štěrkopísku pod 

obrubníky (vč. naložení a přesun) 

2,2 m3 210,20 462,44 21 

 4 Nový podklad ze štěrkopísku nebo 

krajníky z betonu 

2,2 m3 489,20 1076,24 21 

 5 Nové lože pod obrubník krajníky z 

betonu prostého 

3,5 m3 2490,00 8715 21 

 6 Pokládka silničního obrubníku CSB 

H25 včetně dodání obrub 

18,25 m 725,65 13243,1 21 

 7 Pokládka kamenného jednořádku 

10/10cm včetně dodání kostek 

18,25 m 265,23 4840,45 21 

 8 Oprava odvodnění komunikace 18,25 m 478,54 8733,36 21 

2  Oprava pěší komunikace   Kč Kč % 
 9 Rozebraní dlažby chodníku a podkladu 

vč. odvozu a uložení na skládku 

110 m2 292,65 32191,5 21 

 10 Vybouraní obrub včetně dopravy na 

skládku 

21 m 150,00 3150 21 

 11 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 110 m2 163,00 17930 21 

 12 Ložná vrstva drc. kamenivo tl. 30 mm 91,3 m2 45,35 4140,46 21 

 13 Úprava podkladu zhutnění 91,3 m2 35,00 3195,5 21 

 14 Lože pod obrubníku nebo krajníku z 

betonu prostého 

6 m3 2490,00 14940 21 

 15 Pokládka obrubníku CSB R300 vč. 

dodání obrub 

21 m 622,22 13006,6 21 

 16 Kladení zámkové dlažby komunikací 

pro pěší tl 80 mm do 300 m2 

91,3 m2 189,75 17324,18 21 

 17 Dlažba betonová CSB KOST - Šedá 61,8 m2 190,41 11767,34 21 

 18 Dlažba betonová CSB KOST pro 

nevidomé - Červená 

21,5 m2 425,64 9151,26 21 

 19 Směs travní parková, okrasná 0,75 kg 125,00 93,75 21 

 20 Překrývací substrát (tl. 2-3 cm) 0,55 m3 695,00 382,25 21 

 21 Podkladní vrstvy pro travnatou plochu 6,2 m3 745,92 4624,7 21 

3  Instalace přechodného značení   Kč Kč % 
 22 Instalace přechodného značení po dobu 

stavby. 

1 kpl 15000 15000 21 

      Kč % 

Celkem s DPH 202070 21 
 

 

 

 


