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1 Úvod   

Bezbariérovost je často vnímaná veřejností jako stavební úprava, sloužící pouze pro osoby na 

ortopedickém vozíku. Bezbariérové užívání se ale netýká pouze těžkého zdravotního 

postižení. Cílem je zlepšit prostředí pro široký výběr populace, zahrnující také osoby 

nevidomé, slabozraké, nedoslýchavé, neslyšící, s lehkým zdravotním postižením, s dočasným 

zdravotním postižením (například člověk se zlomenou nohou), těhotné ženy, 

rodiče s kočárky a dětmi a také seniory. V současné době se každý z nás může 

ocitnout v některé z těchto situací, a proto je velmi důležité si uvědomit nezbytnost 

odstraňování bariér. 

Stále častěji se setkáváme se snahou začlenění osob se zdravotním postižením do 

všedního života. Nejen, že takový přístup pomáhá psychickému stavu a samostatnosti jedince, 

ale také veřejnosti tím, že daná osoba může být zaměstnána a přispívat tak k rozvoji 

společnosti. Nejedná se tedy o odstraňování bariér například pouze pro návštěvníky občanské 

vybavenosti, ale také pro jejich zaměstnance.  

Bakalářská práce je specificky zaměřena na problematiku bezbariérového užívání 

Úřadu městského obvodu Poruba. Hodnotí především stávající stav, zahrnující venkovní 

prostory od zastávek městské hromadné dopravy k budovám úřadu, přístupnost jednotlivých 

objektů, a také bezbariérové užívání interiéru budov. Vnitřní prostředí je zaměřené nejen na 

komunikační prostory, ale také na hygienická zařízení. Na základě těchto podkladů je 

zpracován konkrétní návrh nového řešení vybrané interiérové a exteriérové části. Součástí 

bakalářské práce je také pořízení vlastní fotodokumentace stávajícího stavu, zanesení údajů 

do jednotných formulářů a stručné ekonomické zhodnocení vybrané úpravy. 

Tato práce je vytvořena na základě potřebných opatření, která jsou dána Národním 

plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–

2020 a Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením na léta 2014–2020. Cílem je tedy rozšířit dostupné informace pro 

uživatele veřejných budov a pořídit podklady, které mohou sloužit pro návrh odstranění 

bariér.  
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1.1 Národní plán 

Česká republika se již nějakou dobu snaží odstraňovat bariéry a postupně řešit jednotlivé 

oblasti, které mají zlepšit podmínky i kvalitu života osob se zdravotním postižením. Za tímto 

účelem bylo vypracováno a realizováno již pět národních plánů, které nastavují politiku 

státu a ve kterých byla stanovena důležitá opatření pro dané období. V současné době platí 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015–2020 (dále jen „Národní plán“). [1] 

Základním účelem Národního plánu je navázat na dosud realizovanou státní politiku. 

Cílem je pokračovat v integraci osob se zdravotním postižením. Přestože mnoho opatření bylo 

realizováno, nadále zůstávají otevřená a nedořešená témata, na které se musí Národní plán 

zaměřit. [1]  

Existence zdravotního postižení ovlivňuje život nejen samotné osoby se zdravotním 

postižením, ale také jejich rodiny. Zejména osoby s těžšími formami zdravotního postižení 

mají omezené možnosti v jejich plnohodnotné účasti a zapojení v soukromých aktivitách i ve 

veřejném životě. Mnohá omezení ale nejsou dána jen samotnou existencí zdravotního 

postižení, ale právě podmínkami okolního prostředí. Problémem tedy nemusí být prioritně 

samotné fyzické, mentální či jiné zdravotní postižení, ale situace, kdy okolní prostředí 

nepočítá s existencí zdravotního postižení a osob se zdravotním postižením. [1] 

Jestliže dojde k odstranění bariér v budovách, dopravě a infrastruktuře, osoby se 

zdravotním postižením mohou vést samostatnější život a podílet se i na výdělečné činnosti. 

Přestože některá opatření vyžadují finanční náklady, jejich návratnost je mnohonásobně vyšší. 

[1] 

Problematika zahrnuje všechny aspekty života člověka ve společnosti. Požadavek 

bezbariérového prostředí se týká i osob s dočasným zdravotním omezením, 

rodičů s kočárky a dětmi a také seniorů. [1] 
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1.1.1	Přístupnost	

Bezbariérovost se obecně věnuje zajištění nezávislého, samostatného a plného zapojení osob 

se zdravotním postižením do všech oblastí života, především pomocí odstraňování 

překážek a bariér bránících přístupnosti budov, dopravy i informací a informačních 

technologií. [1] 

Svoboda pohybu se týká nejen odstranění fyzických překážek, které brání volnému 

pohybu. Je třeba také zajistit snadnou orientaci v budovách, dopravě i na komunikacích a to 

jak pro osoby se smyslovým, tak s mentálním postižením. [1] 

1.1.2	Zaměstnávání	

Nepříznivá situace zůstává v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nadále je 

třeba pokračovat v odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb  a striktně 

vynucovat dodržování platných předpisů týkajících se bezbariérového užívání staveb. [1] 

Obtížnost zaměstnání těchto osob je způsobena především jejich zdravotním 

postižením, ale také zvýšenými nároky na zaměstnavatele v oblasti asistence, kontroly 

práce a v případné úpravě pracoviště. Velmi podstatnou roli stále hrají také předsudky 

většinové společnosti k těmto osobám, k jejich výkonnosti a soběstačnosti. [1] 

Cílem politiky zaměstnanosti a podpory osob se zdravotním postižením na trhu práce 

je primárně zaměstnat tyto osoby na otevřeném trhu mezi většinovou společností. Zaměstnání 

by nemělo být pouze zdrojem příjmu, ale výkon práce by měl také bránit sociálnímu 

vyloučení, napomáhat udržení sociálního kontaktu a naplnění potřeb seberealizace jedince. [1] 

1.1.3	Statistiky	

Podle statistického průzkumu provedeného Českým statistickým úřadem v roce 2013 

žije v České republice cca 1 078 000 osob se zdravotním postižením, což je 10,2 % populace. 

Jedná se tedy o významnou skupinu občanů. [1] 

Co se týče obyvatel ve věku 65 let a starších (dále poproduktivní věk), jejich počet se 

stále zvyšuje. V roce 2014 se jejich zastoupení v Moravskoslezském kraji zvýšilo o 4,6 

procentních bodů a podíl těchto obyvatel ve věkové struktuře dosáhl již 

17,5 %. v Moravskoslezském kraji je růst poproduktivní složky obyvatel dynamičtější, 

než v celé České republice. [7] 
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Dle statistických údajů ke dni 31. 12. 2014 (viz. Tab. 1) v Ostravě-městě žije celkem 

58 903 obyvatel ve věku 65 let a více, což je 18 % z celkového počtu obyvatel. [7] 

(Tab. 1 Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a okresu k 31. 12. 2014) 

           V tom ve věku (% z počtu 65 a více let)

   Celkem Z toho ve věku 65 a více let v % 65‐69 70‐74 75‐79  80‐84  85‐89 90‐94 95 a více

             Muži            

Ostrava město  157 827 23 372 15 37,7 29,3 16,6  10,4  4,7  1,2 0,1

            Ženy            

Ostrava město  167 813 35 531 21 31,9 27 16,5  13,1  7,9  3,2 0,4

Zdroj: Český statistický úřad 

Počet obyvatel s trvalým pobytem v městské části Poruba je k 31. 12. 2015 celkem 

66 879 [8]. Z celostátního průměru můžeme předpokládat, že procento osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace je 10,2 % z celkového počtu obyvatel [7]. Poruba je 

obvod s nejvyšší koncentrací obyvatel nad 65 let, mezi kterými je větší předpoklad 

zdravotního postižení. [9] S tímto přihlédnutím může tento obvod obývat až 7000 občanů se 

sníženou schopností pohybu a orientace. [8] 

Co se týče příčin zdravotního postižení, tak mezi ženami převládají zdravotní 

postižení způsobené nemocí. U mužů mírně převládají vrozená zdravotní 

postižení a zdravotní postižení způsobená úrazem. Porovnání výsledků z roku 2007 a 2013 

také ukazuje, že podíl osob se zdravotním postižením roste mírně rychleji u žen než u mužů 

(o 0,6 %, u mužů 0,1 %). Pro statistické šetření, zabývajícím se podílem jednotlivých typů 

zdravotního postižení, bylo použito sedm typů, tj. tělesné, zrakové, sluchové, mentální, 

duševní, vnitřní a jiné postižení. Nejvyšší podíl má vnitřní zdravotní postižení – 

41,9 % a druhý nejvyšší podíl má tělesné postižení – 29,2 %. Další typy se již pohybují od 8,5 

do 5,1 %. [1] 
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1.2 Program mobility 

Hlavním cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „Program 

mobility“) je zajistit svobodný pohyb ve městech a obcích pro všechny skupiny obyvatelstva. 

Přístupnost veřejných budov, dopravní sítě a infrastruktury je důležitým faktorem kvality 

života. [2] 

1.2.1	Zpřístupňování	komunikací	pro	chodce	a	veřejné	dopravy	

Přístupnost dopravní infrastruktury je důležitou podmínkou pro zapojení osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace do aktivního života. Bezbariérová doprava musí být propojena 

bezbariérovou pěší trasou až k samotným objektům. Je důležité nadále podporovat veškeré 

úpravy vedoucí k odstraňování bariér vzniklých v minulosti a zároveň se vyvarovat vytváření 

bariér nových. [2]  

1.2.2	Odstraňování	bariér	v	budovách		

Toto opatření zahrnuje bariéry u vstupu do budov, například odstranění výškových rozdílů 

mezi přístupovou pěší komunikací a dveřmi (pomocí výstavby rampy nebo zdvihacího 

zařízení) a úprava vstupních dveří. Úpravami uvnitř budovy se rozumí zejména zajištění 

vertikálního pohybu po budově (výstavba výtahu, ve výjimečných případech alespoň zdvihací 

plošiny), zajištění horizontálního pohybu po budově (úprava průchozích prostor, rozšíření 

dveří), bezbariérové úpravy hygienických zařízení, a také umístění 

orientačních a informačních panelů. [2] 

1.3 Krajský plán 

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě věnuje problematice života občanů se zdravotním 

postižením. V současnosti existuje již čtvrtý plán - Moravskoslezský krajský plán 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020 (dále jen 

„Krajský plán“). Tento dokument navazuje na předchozí Krajské plány a současně zohledňuje 

další strategické dokumenty Moravskoslezského kraje, které s problematikou života 

lidí s omezenou schopností orientace a pohybu souvisí. [6] 
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1.3.1	Přístupnost	staveb	

Přestože existuje platná legislativní úprava pro oblast zabezpečení bezbariérovosti objektů, je 

stále potřeba se této problematice věnovat a hledat vhodné způsoby pro zajištění přístupnosti. 

Nutností je především důsledné vyžadování dodržování platné legislativy, snaha prosazovat 

změny ve stávajících užívaných objektech, a také spolupráce s organizacemi zastupujícími 

občany se zdravotním postižením, které se na danou problematiku a její řešení zaměřují. [6] 

	1.3.2	Přístupnost	dopravy	

Cílem je zpřístupnit lidem se zdravotním postižením veřejnou dopravu tak, aby nebyli 

odkázáni na speciální podporu a cizí pomoc. Snahou kraje je v maximální možné míře 

podpořit odstranění bariér v dopravě. Možnost cestování do školy, do zaměstnání, za 

kulturou, sportem, poznáním a jinými aktivitami může významně přispět k vyrovnávání 

příležitostí. [6] 

1.3.3	Zaměstnávání 

Lidé se zdravotním postižením patří na trhu práce mezi výrazně znevýhodněné osoby. Na 

základě mnoha předsudků a obav se někteří zaměstnavatelé rozhodli tuto skupinu 

nezaměstnávat. Často se také vyskytuje situace, kdy zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením ovlivňují další znevýhodňující faktory – například nízká úroveň vzdělání, 

bariérovost pracovního prostředí, nepřipravenost zaměstnavatelů apod. Této situaci je proto 

potřeba věnovat zvýšenou pozornost a je nezbytné vyžadovat důsledné uplatnění platných 

legislativních možností pro zaměstnávání těchto občanů. [6] 
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2 Požadavky na bezbariérové užívání staveb 

Teoretická východiska zahrnují zdroje informací, které byly nutné pro vypracování 

bakalářské práce.  

Mezi nejdůležitější právní předpisy patří vyhláška č. 398/2009 Sb. [5], která stanovuje 

obecně technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich 

bezbariérové užívání.  

Neméně důležitým podkladem je také mezinárodní norma ČSN P ISO 21542 [6], 

jejímž účelem je vyhovět osobám rozdílného věku a zdravotního stavu. 

2.1 Přístup ke stavbám 

Vhodný přístup ke stavbám by měl zahrnovat malé vzdálenosti od veřejné dopravy, 

vyhrazená parkovací stání, oddělené komunikace pro chodce s provozem od 

vozidel a cyklistů, dostatečné osvětlení a vizuální kontrasty. Vstupy by měly být 

snadno k nalezení, bez výškových rozdílů a překážek, s dostatečně širokými 

dveřmi a vhodným manipulačním prostorem. [6] 

Veřejná doprava 

Zastávky veřejné dopravy by měly navazovat na bezbariérové trasy až k samotným 

objektům. Nástupiště se vybavují vodicí linií a signálním pásem, který označuje místo 

odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří dopravního prostředku. Nástupiště 

musí mít také dostatečnou výšku obrubníku, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do vozidel 

hromadné dopravy. Pro hrany obrubníku se používá vizuální kontrast bez hmatové úpravy. 

Tramvajové zastávky na ostrůvku musí být vždy doplněny zábradlím se zarážkou pro bílou 

hůl. [4,5] 

Komunikace pro chodce 

Komunikace pro chodce musí být široká minimálně 1500 mm, včetně bezpečnostních 

odstupů. Šířka chodníku podél jízdního pruhu nemá klesnout pod 2000 mm. Výškové rozdíly 

komunikací nesmí být vyšší než 20 mm. Podélný sklon smí být nejvýše v poměru 

1 : 12 a příčný sklon nejvýše 1 : 50. Vždy musí být zachováno průjezdné pásmo o šířce 
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minimálně 900 mm. Součástí prostředí je také vodicí linie, která se provádí přednostně 

přirozená. [4,5] 

Přechody pro chodce 

Základními prvky přechodů pro chodce jsou hmatové prvky, rozměry přechodu, 

snížená část obrubníku, rampová část, pěší komunikace, dopravní značení, 

vizuální a akustická signalizace. Mezi hmatové prvky se řadí signální pás, varovný 

pás a vodicí pás přechodu. Přechody bez řízené světelné signalizace se mohou navrhovat 

nejvýše přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Maximální délka neděleného 

přechodu mezi jeho obrubami činí 6500 mm u novostaveb a 7000 mm u změn dokončených 

staveb. Vodicí pás přechodu se navrhuje u přechodů delších než 8000 mm, v šikmém směru 

nebo v oblouku menším než 12000 mm. [4,5] 

Obrubníky přechodu mohou mít výšku maximálně 20 mm. Podél vodicí 

linie, v průchozím pásmu šířky minimálně 900 mm, je dovolen příčný sklon v poměru 

1 : 50 a v části nájezdové rampy sklon 1 : 8. V případě chodníku šířky menší než 2000 mm, se 

navrhuje rampový nájezd v celé šířce pěší komunikace. Tlačítko pro ovládání světelné 

signalizace smí být umístěno do maximální výšky 1200 mm. [4,5] 

Vyhrazená stání 

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí 

bezbariérově navazovat na komunikaci pro pěší. Snížený obrubník musí být doplněn 

varovným pásem. Umístění těchto parkovacích míst musí být co nejblíže vstupu do objektu. 

Šířka kolmého stání je minimálně 3500 mm, přičemž zahrnuje plochu pro manipulaci šířky 

1200 mm. Dvě sousední stání mohou mít společnou manipulační plochu. Podélná stání musí 

mít délku minimálně 7000 mm. Podélný sklon je dovolen nejvýše v poměru 1 : 50 a příčný 

sklon 1 : 40. [4,5]  

Jednotlivá vyhrazená stání se označují vodorovným a svislým dopravním 

značením s mezinárodním symbolem přístupnosti. [6] 
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2.2 Vstup do budov 

Vstupy do objektu mají být snadno vizuálně rozeznatelné, bezpečné, praktické a chráněné 

proti povětrnostním vlivům. Vstupní, lehce ovladatelné dveře mají mít dostatečnou 

šířku a světlou výšku. [6]  

Rampa 

Bezbariérový přístup mezi různými výškovými úrovněmi, bez nutnosti použití 

zdvihacího zařízení, umožňují rampy. V případě většího výškového rozdílu než 300 mm, se 

doporučuje navrhnout zároveň také schodiště. [6]  

Šířka rampy nesmí klesnout pod 1500 mm. Jejich podélný sklon smí být 

nejvýše v poměru 1 : 16 (u změn dokončených staveb 1 : 8 do délky 3000 mm) a příčný sklon 

1 : 100. V případě rampy delší než 9000 mm, musí být přerušena podestou v minimální délce 

1500 mm se sklonem pouze v jednom směru nejvýše 1 : 50. Rampy musí být oboustranně 

opatřeny madly ve výšce 900 mm a zábranou proti sjetí vozíku, respektive vodícím prvkem 

pro bílou hůl. [4,5] 

Vstup 

Před vstupem do budovy musí být zajištěna manipulační plocha o rozměrech 

1500 x 1500 mm. V případě otevírání dveří ven musí být šířka minimálně 1500 mm a délka 

ve směru přístupu minimálně 2000 mm. Sklon této plochy smí být pouze v jednom 

směru v poměru nejvýše 1 : 50. [4,5] 

Vstup by měl být vybaven akustickým orientačním majáčkem, umístěným v ose 

vstupu a v minimální výšce 3000 mm. [5] 

Vstupní dveře musí být široké minimálně 1250 mm, přičemž hlavní křídlo musí 

umožňovat otevření minimálně 900 mm. Mechanické dveře musí být doplněny vodorovným 

madlem přes celou jejich šířku. Horní hrana zvonkového panelu smí být ve výšce maximálně 

1200 mm a odsazená od pevné překážky minimálně 500 mm. [4,5] 

Zádveří musí zajišťovat dostatečný manipulační prostor, který se odvíjí od způsobu 

otevírání dveřních křídel a od změny směru. [5] 
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2.3 Komunikace uvnitř budovy 

Komunikační prostory vycházejí z požadavků na prostorové a manipulační nároky 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Plošné a výškové parametry jsou limitovány 

zejména dosahovou vzdáleností osob na vozíku. [5] 

Horizontální komunikace 

Hlavní horizontální komunikace v budově musí být v každém podlaží v jedné výškové 

úrovni. V případech, že se výškovým rozdílům nelze vyvarovat, musí být přístup zajištěn 

bezbariérovou rampou, výtahem nebo zdvihací plošinou. Stavby mají být přístupné pro 

všechny uživatele a orientačně snadno zvládnutelné. Pro orientaci osob se zrakovým 

postižením se doporučuje kontrastní lemování. [6] 

Minimální šířka komunikačních prostor při dvousměrném provozu je 1500 mm. Pro 

průchody, krátkodobé zúžení a jednosměrný provoz je dovolena šířka 900 mm. Výškové 

rozdíly nesmí překročit 20 mm. Manipulační prostor pro otáčení vozíku v úhlu větším než 

180°, je kruh o průměru 1500 mm. Při otáčení vozíku v úhlu 90° až 180° je to 

prostor o rozměrech 1200 x 1500 mm. [4,5] 

Vertikální komunikace 

Vertikální komunikace tvoří schodiště, výtahy, bezbariérové rampy, pohyblivé 

schody, pohyblivé chodníky a zdvihací plošiny. [6] 

Bezbariérově se řeší zejména hlavní a přiměřeně úniková schodiště.  Ramena schodišť 

musí mít vždy stejný počet stupňů a šířku minimálně 1500 mm. Sklon ramene smí být 

maximálně 28° a výška stupně nejvýše 160 mm. Stupnice a podstupnice musí být na sebe 

kolmé. Oboustranně osazená madla ve výšce 900 mm musí přesahovat první a poslední 

stupeň nejméně o 150 mm. Nástupní a výstupní stupeň musí být kontrastně označen žlutým 

pruhem šířky 100 mm přes celou délku schodu. [4,5] 

Stavby se přednostně vybavují výtahy s manipulační plochou nástupního místa 

1500 x 1500 mm. Minimální rozměry klece výtahu jsou 1100 x 1400 mm. Šachetní i klecové 

dveře musí být automatické, vodorovně posuvné a široké nejméně 900 mm.  U změn 

dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena na 1000 x 1250mm se vstupem šířky 

800 mm. Výtahová kabina má obsahovat madlo (ve výšce 900 mm), sklápěcí sedadlo (ve 
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výšce 500 mm), zrcadlo (pro sledování překážek při výstupu), ovladač nouzové signalizace 

(ve výšce 900 mm) a pro volbu stanic s Braillovým znakem (ve výšce 800-

1100 mm) a akustickou signalizaci. [4,5] 

2.4 Bezbariérové záchodové kabiny 

Zařizovací předměty, jejich ovládací prvky a vybavení v bezbariérových záchodových 

kabinách mají být vizuálně kontrastní vůči okolí. Intenzita osvětlení v místě umyvadla musí 

být nejméně 200 lx. V kabinách by se neměly používat časové spínače světla. Povrch podlahy 

musí být pevný, matný a protiskluzný. [6] 

Minimální šířka záchodové kabiny je 1800 mm, hloubka 2150 mm. U změn 

dokončených staveb se rozměry mohou snížit na 1600 x 1600 mm. Pro zachování 

dostatečného manipulačního prostoru je nezbytné dodržovat také rozmístění jednotlivých 

zařizovacích předmětů. Dveře šířky 800 mm, s otevíráním směrem ven z kabiny, musí být 

doplněné zámkem odemykatelným z venku a madly ve výšce 800-900 mm. Nástup na 

záchodovou mísu je možný čelní, z pravé nebo levé strany. Každá osoba na vozíku 

upřednostňuje jiný nástup, a proto je vhodné navrhovat záchodové kabiny na jednotlivých 

podlažích střídavě - se záchodovou mísou vlevo a vpravo. [4,5] 

Záchodová mísa musí být umístěna v osové vzdálenosti 450 mm od boční 

stěny s horní hranou sedátka ve výšce 460 mm. Vzdálenost mezi čelem mísy a zadní stěnou 

kabiny musí být 700 mm. WC musí být oboustranně opatřeno madly ve vzájemné osové 

vzdálenosti 600 mm a výšce 800 mm. Sklopné madlo na straně přístupu, musí přesahovat 

mísu o 100 mm. Pevné madlo na opačné straně musí přesahovat mísu o 200 mm. [4,5] 

Splachovací zařízení musí být umístěné ve výšce maximálně 1200 mm, ze strany 

přístupu na WC, a také v dosahu osoby sedící na záchodové míse.  Ovladač signalizačního 

nouzového systému volání musí být umístěn ve výšce 600-1200 mm a také nejvýše 150 mm 

nad podlahou. [4,5] 

Umyvadlo se stojánkovou výtokovou baterií musí být osazeno ve výšce 

800 mm a musí umožnit podjezd osoby na vozíku. V případě kabiny o minimálních 

rozměrech, se může použít pouze malé umývátko. Vedle umyvadla musí být umístěno svislé 

madlo délky 500 mm. Maximální výškové umístění zrcadla nad umyvadlem je 900 mm. [4,5] 
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Kabina by měla také obsahovat toaletní papír v dosahu z WC ve výšce 600-700 mm, 

polici ve výšce 850 mm a dále zásobník mýdla, papírové ubrousky, přístroj na sušení 

rukou a věšák na oděv v rozmezí 800-1200 mm nad podlahou. [5]  
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3 Analýza stavu bariér 

Analýza stávajícího stavu zahrnuje exteriérovou část, kde hodnotí přístupnost úřadu od 

zastávek městské hromadné dopravy až k samotným objektům a interiérovou část, která se 

zabývá jednotlivými vstupy do budov, vnitřními komunikacemi a bezbariérovými kabinami.  

3.1 Exteriér budov A, B, D 

Úřad městského obvodu Poruba se nachází v Ostravě, v části Poruba. Skládá se ze čtyř budov, 

z nichž dvě budovy se nacházejí na ulici Klimkovická, jedna budova na ulici Generála 

Sochora a jedna na ulici Vřesinská. Budovy A, B a D jsou dohromady seskupené v jižní části 

Poruby, zatím co budova C, je umístěna samostatně v části Poruba – sever.  Širší vztahy jsou 

znázorněny ve výkresech č. 01a a 01b. 

3.1.1 MHD – tramvajové zastávky 

V docházkové vzdálenosti do 550 m se od vstupů do budov nachází tramvajová 

zastávka s názvem Vřesinská. Některé tramvaje zde jezdí nízkopodlažní, vybavené 

plošinou a akustickým hlášením. Nástupiště směr – Vřesina je v oblouku, a tím vzniká riziko 

spadnutí plošiny do kolejiště. Tramvajová nástupiště nemají dostatečnou výšku 

obrubníku. V místech přecházení mezi tramvajovými pásy chybí hmatové prvky. Výstupní 

zastávka směr – z centra, není vybavena přístřeškem ani hmatovými a kontrastními prvky. 

Přístup je zajištěn pouze objízdnou trasou po pojízdné komunikaci a nevyhovující rampě. 

Nástupiště směr – centrum je vybaveno přístřeškem, signálním i kontrastním pásem a vodicí 

linií tvořenou zábradlím. Není zajištěn přímý přístup na zastávku. U přechodu pro chodce, 

který neobsahuje žádné hmatové prvky, se nachází velmi vysoký obrubník. Detailnější popis 

včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 03a. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Nástupní tramvajová zastávka Obr. 1 Výstupní tramvajová zastávka 
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3.1.2 MHD – autobusové zastávky 

V docházkové vzdálenosti do 50 m se od vstupů do budov nachází autobusová 

zastávka s názvem Radnice Poruba. Některé autobusy zde jezdí nízkopodlažní, vybavené 

plošinou a akustickým hlášením. Obě autobusová nástupiště mají dostatečnou výšku 

kasselského obrubníku, který umožňuje plynulý přechod mezi nástupní hranou a podlahou 

nízkopodlažního dopravního prostředku. U obou nástupišť chybí kontrastní pás. U nástupiště 

směr – Martinov střed, není signální pás dokončen k vodicí linii – fasádě budovy. Detailnější 

popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 03a. 

 

3.1.3 Pěší trasy od tramvajových zastávek MHD k budovám 

Na trase od zastávek k budovám se nachází přechody pro chodce, často se vyskytující nízké 

obrubníky, které by měly sloužit jako vodicí linie a snížené obrubníky bez varovných pásů. 

Komunikace nepřekonávají výrazné převýšení, a proto jsou sklony vyhovující. První problém 

se vyskytuje již u prvního přechodu bez světelné signalizace, vedoucího přes ulici Vřesinská. 

Na obou stranách přechodu není snížený obrubník a chybí zde veškeré hmatové prvky. 

Komunikace pro pěší k dalšímu přechodu má dostatečnou šířku, ale její povrch je 

nerovný a popraskaný. Přechod pro chodce se světelnou signalizací, vedoucí přes ulici 

17. listopadu, má správně výškově umístěné tlačítko pro přecházení a snížený obrubník, ale 

opět zde chybí veškeré hmatové prvky. Střední dělící ostrůvek není dostatečně široký. Další 

výrazný problém se objevuje u budov ÚMOb Poruba, kde přes pozemní komunikaci na ulici 

Klimkovická, nevede žádný přechod pro chodce ani místo pro přecházení. Detailnější popis 

včetně fotodokumentace je uveden ve výkresech č. 02a, 04a, a 05a. 

 

Obr. 3 Výstupní autobusová zastávka Obr. 4 Nástupní autobusová zastávka  
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3.1.4 Pěší trasy od autobusových zastávek MHD k budovám 

Autobusové zastávky se vyskytují přímo u hlavní budovy A. K ostatním budovám vedou trasy 

po pěší komunikaci a přechody pro chodce bez světelné signalizace. Komunikace 

nepřekonávají výrazné převýšení, a proto jsou sklony vyhovující. Na trasách se objevují často 

nízké obrubníky, které by měly sloužit jako vodicí linie. Přechod pro chodce, 

vedoucí k budově B – ulice Vřesinská, má správně snížený obrubník a vizuální kontrast 

hmatových prvků. Na jedné straně není signální pás dokončen k vodicí linii, na straně druhé 

je umístěn jeden signální pás navíc a varovný pás nemá správnou šířku. Na trase, vedoucí od 

zastávky k budově D, se nachází místo pro přecházení se sníženým obrubníkem, které není 

doplněno varovnými pásy. Následující přechod pro chodce přes ulici Klimkovická nemá 

hmatové prvky, ani snížený obrubník. Parkoviště u budovy A je spojeno s tímto přechodem 

úzkou pěší komunikací, která také nemá snížený obrubník ani z jedné strany. Detailnější 

popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresech č. 02a, 04a, a 05a. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Přechod pro chodce 1 Obr. 6 Přechod pro chodce 2 

Obr. 7 Přechod pro chodce 3 Obr. 8 Přechod pro chodce 4 



26 
 

3.1.5 Parkovací stání 

Celkový počet stání pro zaměstnance a návštěvníky ÚMOb Poruba je 32. Pro tento počet by 

měla být vyhrazena 2 místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Současně se zde nachází 2 vyhrazená místa u hlavní budovy A, což je vzhledem k vzájemné 

blízkosti budov úřadu dostačující. Místa jsou správně označena vodorovným i svislým 

značením a mají dostatečnou šířku. Poblíž budovy D se nachází další vyhrazené stání, ze 

kterého ale vede trasa přes pozemní komunikaci a přes nesnížený obrubník na navazující pěší 

komunikaci. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 06. 

3.2 Exteriér budovy C 

Úřad městského obvodu Poruba se nachází v Ostravě, v části Poruba. Skládá se ze čtyř budov, 

z nichž dvě budovy se nacházejí na ulici Klimkovická, jedna budova na ulici Generála 

Sochora a jedna na ulici Vřesinská. Budovy A, B a D jsou dohromady seskupené v jižní části 

Poruby, zatím co budova C, je umístěna samostatně v části Poruba – sever.  

3.2.1 MHD – tramvajové zastávky 

V docházkové vzdálenosti do 400 m se od vstupu do budovy nachází tramvajová 

zastávka s názvem Poruba Vozovna. Některé tramvaje zde jezdí nízkopodlažní, vybavené 

plošinou a akustickým hlášením. Obě tramvajová nástupiště jsou vybavené přístřeškem, ale 

nemají dostatečnou výšku obrubníku. Nástupiště směr – Poruba, obsahuje správně signální 

pás, kontrastní pás i hmatové prvky pro přecházení tramvajového pásu. Vodicí linii má tvořit 

zábradlí, které má však příliš vysoko osazenou spodní část. Povrch nástupiště je ve špatném 

stavu, nacházejí se zde díry a nerovnosti. Nástupiště směr – centrum, obsahuje správně 

kontrastní pás i hmatové prvky pro přecházení tramvajového pásu. Chybí zde signální 

pás a vodicí linie – zábradlí má příliš vysoko osazenou spodní část. Detailnější popis včetně 

fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 03b. 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Tramvajová zastávka směr Vřesinská Obr. 10 Tramvajová zastávka směr centrum
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3.2.2 MHD – autobusové zastávky 

V docházkové vzdálenosti do 250 m se od vstupů do budov nachází autobusová 

zastávka s názvem Slavíkova. Některé autobusy zde jezdí nízkopodlažní, vybavené 

plošinou a akustickým hlášením. Obě autobusová nástupiště mají dostatečnou výšku 

kasselského obrubníku, který umožňuje plynulý přechod mezi nástupní hranou a podlahou 

nízkopodlažního dopravního prostředku. U obou nástupišť chybí kontrastní pás. V některých 

úsecích se vyskytuje nerovnost pěší komunikace a nízký obrubník, který by měl sloužit jako 

vodicí linie. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 03b. 

 

 

 

3.2.3 Pěší trasy od tramvajových zastávek MHD k budově 

Na trase od zastávek k budově se nachází přechody pro chodce se světelnou 

signalizací a často nízké obrubníky, které by měly sloužit jako vodicí linie. Komunikace 

nepřekonávají výrazné převýšení, a proto jsou sklony vyhovující. U přechodů pro chodce na 

ulici Opavská je správně snížený obrubník, správně zvolené hmatové prvky a výška tlačítka 

pro nevidomé, ale chybí zde vodicí pásy přechodu. Přechod přes ulici Sokolovská se liší tím, 

že vodicí pás přechodu má. Na trase k budově je také místo pro přecházení, které je doplněno 

varovnými pásy. Za tímto místem trasa nevede přímo, ale oklikou.  Detailnější popis včetně 

fotodokumentace je uveden ve výkresech č. 02b, 04b, a 05b. 

 

 

 

 

Obr. 11 Autobusová zastávka 1 Obr. 12 Autobusová zastávka 2 

Obr. 13 Přechod pro chodce 5 Obr. 14 Přechod pro chodce 6 
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3.2.4 Pěší trasy od autobusových zastávek MHD k budově 

Na trase od zastávek k budově se nachází přechody pro chodce bez světelné 

signalizace a místo pro přecházení. Komunikace nepřekonávají výrazné převýšení, a proto 

jsou sklony vyhovující. Na trasách se občas objevují nízké obrubníky, které by měly sloužit 

jako vodicí linie. Přechod pro chodce, vedoucí přes ulici Sokolovská, má správně snížený 

obrubník a správně zvolené hmatové prvky. Přechod pro chodce nacházející se 

přímo u budovy B, se liší akorát jedním signálním pásem, který není dokončen k vodicí linii – 

pouze k zatravněné ploše (chybí obrubník). Detailnější popis včetně fotodokumentace je 

uveden ve výkresech č. 02b, 04b, a 05b. 

 

 

 

 

3.2.5 Parkovací stání 

Počet stání pro styk ÚMOb Poruba je 5 a pro služební vozidla ÚMOb Poruba 4. Celkem se 

zde tedy nachází 9 stání. Pro tento počet by mělo být vyhrazeno 1 místo pro vozidlo 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. Současně se zde nachází 2 vyhrazená místa, 

blízko hlavního vstupu do budovy, což je dostačující. Místa jsou správně označena 

vodorovným i svislým značením a mají dostatečnou šířku. Vedle stání je správně snížený 

obrubník pěší komunikace, který je ale znepřístupněn vedlejším zaparkovaným 

vozidlem, a který není doplněn varovným pásem. Detailnější popis včetně fotodokumentace 

je uveden ve výkresu č. 06. 

  

Obr. 15 Přechod pro chodce 7 Obr. 16 Přechod pro chodce 8 
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3.3 Budova A 

Budova a je hlavní budovou Úřadu městského obvodu Poruba. Nachází se na adrese 

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba. Tvoří ji jedno podzemní a čtyři nadzemní 

podlaží. V budově se nachází Česká pošta. 

3.3.1 Vstup do objektu 

Do budovy vede celkem sedm vstupů. Z toho čtyři vedlejší vstupy slouží pouze pro 

zaměstnance, viz výkres č. 07a. Česká pošta má samostatný vstup, přístupný po 

schodišti, s akustickým majáčkem. Obřadní síň je situována v úrovni přilehlého terénu. 

Hlavní vstup z ulice Klimkovická je na vyvýšenou podestu řešen z pravé strany 

schodištěm a z levé strany dvouramennou přímou rampou. Průjezdná šířka rampy je menší 

než 1500 mm. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Sklon rampy se 

pohybuje v rozmezí 8-9 %, přičemž maximální sklon je dovolen 6,25 %. Rampa je opatřena 

oboustranným madlem v nedostatečné výšce 850 mm (správně 900 mm). Povrch 

rampy i schodiště tvoří koberec. Na zdi pod schodištěm ve výšce cca 700 mm je umístěn 

zvonek, opatřený piktogramem vozíku. Mezi schody a napevno osazenou lavičkou je zvuková 

signalizace pro osoby na vozíku v podstatě nedosažitelná. Před hlavním vstupem je v nice 

osazen intercom ve výšce cca 1250 mm (správně do 1200 mm). Dveře vstupní i v zádveří jsou 

dvoukřídlé, automatické a s otevíráním do stran. Průjezdná šířka obou dveří je dostatečná. 

Chybí vizuální kontrastní pásy. Přede dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor. 

Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 07b. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Hlavní vstup Obr. 18 Rampa
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3.3.2 Výtah 

Samoobslužný výtah se nachází naproti hlavního vstupu, vedle informací. Výtah vertikálně 

propojuje budovu od suterénu až po poslední, třetí patro. V každém podlaží je před výtahem 

dostatečný manipulační prostor. Tlačítko na přivolání se pohybuje v dosažitelné výšce 

1160 mm. Šachetní i klecové dveře jsou automatické a široké 800 mm. Klec má vyhovující 

rozměry 1100 x 2100 mm. Ve výtahu se nachází sklápěcí sedadlo ve výšce 500 mm, zrcadlo 

na čelní stěně a ovladač ve výšce od 900 mm. Mezi nedostatky výtahu patří malá vzdálenost 

ovladače od rohu kabiny, Braillovo písmo umístěné u ovladače pod tlačítky (správně vpravo 

od tlačítek) a především absence akustického nebo fonetického hlášení a vizuálního kontrastu 

výtahu. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 08a. 

3.3.3 Schodiště  

Hlavní schodiště, spojující všechna podlaží, má schodišťová ramena dostatečně 

široká a schodišťové stupně s vyhovujícími rozměry. V suterénu je rozdílný počet 

stupňů v jednotlivých ramenech, což může být pro nevidomé osoby nebezpečné. Pro 

slabozraké osoby je nedostatečně označen nástupní a výstupní stupeň. Oboustranně osazená 

madla jsou ve výšce větší než 900 mm a nepřesahují schodiště minimálně o 150 mm. 

Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 08a. 

 

 

 

 

3.3.4 Interiér 

Suterén 

Velká zasedací místnost, Malá zasedací místnost 

V suterénu se nachází dvě zasedací místnosti, které mají dostatečnou průjezdnou šířku 

dveří a dostatečný průjezdný prostor kolem zasedacích stolů, viz v. č. 08a. Do velké zasedací 

Obr. 19 Výtah Obr. 20 Schodiště
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místnosti vedou dvoukřídlé, mechanické dveře, s prahem do 20 mm, o celkové šířce 

1500 mm. Spodní hrana stolu je ve výšce 700 mm, ale podjezdu pro invalidní vozík brání 

spodní tyče. Do malé zasedací místnosti vedou jednokřídlé, mechanické dveře, s prahem do 

20 mm, široké 800 mm. Spodní hrana stolu je ve výšce 700 mm a podjezdu invalidním 

vozíkem nic nebrání. Místnosti mají slabší vizuální kontrasty. 

Přízemí 

Vrátnice - informace občanů, Česká pošta, Podatelna, Kopírování listin a dokumentů, 

Informatika 

Za hlavním vstupem se nachází hala, ve které je vyhrazený prostor pro výtah a pro 

okénko s informacemi, které je osazeno výšce 1000 mm (správně 800 mm). Nápis –

 „INFORMACE“ je téměř neviditelný i pro člověka s výborným zrakem. Nevhodným 

zvolením bílé barvy na průhledném skle nápis zaniká. U hlavního schodiště je umístěn 

informační panel s výškou horního tlačítka 1200 mm. Vstupní halu a chodbu s kancelářemi 

dělí dvoukřídlé dveře, s nedostatečným vizuálním kontrastem, opatřené zavíracím 

mechanizmem, o průjezdné šířce jednoho křídla 800 mm. V chodbě se nachází převýšení 

20 mm, které je řešeno šikmou hliníkovou lištou. Vstup do jednotlivých kanceláří je umožněn 

přes dveře šířky 800 nebo 900 mm. U podatelny brání bezbariérovému vstupu práh vysoký 

60 mm (správně do 20 mm). Chodba s kancelářemi má poměrně uspokojivé vizuální 

kontrasty. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 09a. 

1. patro 

Místostarosta, Odbor finanční a ekonomický, Pokladna, Poplatky psů, Odbor vnitřních věcí, 

Ohlašovna trvalých pobytů, Ohlášení ztráty a odcizení občanského průkazu, Obřadní síň 

Vstupní halu a chodbu s kancelářemi dělí dvoukřídlé dveře, s nedostatečným 

vizuálním kontrastem, opatřené zavíracím mechanizmem, o průjezdné šířce jednoho křídla 

800mm. Vstup do jednotlivých kanceláří je umožněn přes dveře šířky 800 nebo 900 mm. 

Chodba s kancelářemi má poměrně uspokojivé vizuální kontrasty. Převýšení 20 mm je řešeno 

šikmou hliníkovou lištou. U matriky a ohlašovny trvalých pobytů a odcizení OP brání 

bezbariérovému vstupu práh vysoký 60 mm (správně do 20 mm). Pult u ohlašovny ve výšce 

1070 mm a u pokladny ve výšce 960 mm přesahuje správnou výšku 800 mm. Do obřadní síně 

vedou dvoukřídlé, mechanické dveře o celkové šířce 1500 mm, tvořené mléčným sklem. 

Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 10a. 
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2. patro 

Starosta, Místostarosta, Tajemník, Odbor vnitřních věcí, Matrika, Czech POINT, Odbor 

finanční a ekonomický, Evidence a vymáhání pokut, Odbor školství, prevence 

kriminality a bezpečnosti 

Vstupní halu, chodbu s kancelářemi a sekretariát starosty dělí dvoukřídlé 

dveře, s nedostatečným vizuálním kontrastem, opatřené zavíracím mechanizmem, o průjezdné 

šířce jednoho křídla 800 mm. Vstup do jednotlivých kanceláří je umožněn přes dveře šířky 

800 nebo 900 mm. U některých z kanceláří a Czech POINTu se vyskytuje práh vyšší než 

20 mm. Chodba s kancelářemi má poměrně uspokojivé vizuální kontrasty, chodba se 

sekretariátem má dostatečné vizuální kontrasty.  K sekretariátu vedou tři schodišťové stupně. 

Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 11a. 

3. patro 

Místostarosta, Odbor komunálních služeb, Odbor rozvoje obvodu; Odbor bytového 

hospodářství, údržby budov 

Vstupní halu a chodbu s kancelářemi dělí dvoukřídlé dveře, s nedostatečným 

vizuálním kontrastem, opatřené zavíracím mechanizmem, o průjezdné šířce jednoho 

křídla 850 mm. Vstup do jednotlivých kanceláří je umožněn přes dveře šířky 800 mm, s prahy 

do 20 mm. Chodba s kancelářemi má poměrně slabé vizuální kontrasty. Na patře se nachází 

převýšení, řešené nájezdovou rampou o sklonu cca 6,15 %, délky cca 4000 mm a průjezdné 

šířce cca 2200 mm. Rampa je opatřena oboustranným madlem ve výšce 900 mm. Povrch 

rampy tvoří dlažba s protiskluznými pásky. Manipulační prostor nad i pod rampou je 

dostatečný. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 12a. 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Vstupní hala Obr. 22 Chodba 1.NP
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3.3.5 Hygienická zařízení 

Suterén 

Bezbariérové WC s atypickými rozměry se nachází na dámských toaletách 

společně s dalším klasickým WC, viz v. č. 08b.  Místnost je volně přístupná pro veřejnost a je 

označena štítkem na dveřích s nápisem – „WC ŽENY“ a piktogramem ženy, na boční stěně. 

Symbol vozíku chybí. Dveře do předsíně i kabiny se otevírají směrem dovnitř a mají šířku 

800 mm. U obou dveří chybí madla. V předsíni o dostatečných rozměrech se nachází 

umyvadlo, papírové ubrousky a odpadkový koš.  Vypínač se nachází u vstupu do kabiny ve 

výšce 1320 mm (správně do 1200 mm) a světlo se zhasíná automaticky po 15-20 

minutách. v kabině se nachází záchodová mísa, ke které je umožněn přístup z pravé strany 

(z pohledu od vstupu). Výška sedátka je pouze 395 mm (správně 460 mm) a je tedy 

nedostatečná. WC je oboustranně opatřeno sklopnými madly ve výšce větší než 800 mm. 

Kabina je dále vybavena toaletním papírem, který není v dosahu z WC, odpadkovým 

košem a umyvadlem. Umyvadlo má  krátkou pákovou baterii a je umístěno na protilehlé 

stěně, než u které se nachází záchodová mísa. V kabině chybí zrcadlo, mýdelník, věšák, 

ručník, signalizační nouzové tlačítko a svislé madlo u umyvadla. Kontrasty celého 

hygienického prostoru jsou nevyhovující. 

Přízemí 

Bezbariérové WC se nachází na dámských toaletách společně s dalším klasickým WC, 

viz v. č. 09b. Místnost je uzamčená, přístupná pro zaměstnance a pro imobilní osoby – klíč je 

dostupný na podatelně. WC je označeno vedle dveří piktogramem ženy a vozíku, včetně 

informace o dostupnosti klíče. Dveře se otevírají směrem dovnitř a mají šířku 

800 mm. V předsíni o dostatečných rozměrech se nachází tři umyvadla, mýdlo a odpadkový 

koš. Toaletní papír, papírové ubrousky, zrcadlo, věšák a přístroj na sušení rukou nejsou 

dosažitelné pro osoby na vozíku. Dveře do bezbariérové kabiny, o nevyhovujících rozměrech 

1580 x 1730 mm, se otevírají směrem ven a mají šířku 800 mm. Vypínač se nachází u vstupu 

ve výšce 1480 mm (správně do 1200 mm). V kabině se nachází záchodová mísa, ke které je 

umožněn přístup z levé strany (z pohledu od vstupu). Výška sedátka je pouze 420 mm 

(správně 460 mm) a je tedy nedostatečná. WC je oboustranně opatřeno sklopnými madly ve 

výšce větší než 800 mm. Kabina je dále vybavena toaletním papírem, který je v dosahu z WC, 

odpadkovým košem, který se nachází na nepřístupném místě, umyvadlem s krátkou pákovou 

baterií a výškovým nástavcem na WC. V kabině chybí zrcadlo, mýdelník, věšák, ručník, 
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signalizační nouzové tlačítko a svislé madlo u umyvadla. Na dveřích předsíně i kabiny chybí 

madla. Vizuální kontrasty celého hygienického prostoru jsou nevyhovující. 

1. patro 

Původně bezbariérové WC, které je současně sdíleno se sprchovým koutem, se 

nachází na dámských toaletách společně s dalším obyčejným WC, viz v. č. 10b. Místnost je 

uzamčená, přístupná pouze pro zaměstnance. WC je označeno vedle dveří piktogramem 

ženy a sprchy. Dveře se otevírají směrem dovnitř a mají šířku 800 mm. 

V předsíni o dostatečných rozměrech se nachází tři umyvadla, mýdlo a odpadkový koš. 

Toaletní papír, papírové ubrousky a zrcadlo nejsou dosažitelné pro osoby na vozíku. Dveře do 

bezbariérové kabiny, o nevyhovujících rozměrech 1590 x 1740 mm, se otevírají směrem 

ven a mají šířku 800 mm. Vypínač se nachází u vstupu ve výšce 1350 mm (správně do 

1200 mm). V kabině se nachází záchodová mísa, ke které není umožněn bezbariérový přístup, 

kvůli sprchovému koutu na levé straně. Výška sedátka je pouze 410 mm (správně 

460 mm) a je tedy nedostatečná. WC není doplněno madly. Kabina je dále vybavena 

toaletním papírem, který je v dosahu z WC, umyvadlem s krátkou pákovou baterií ve výšce 

865 mm (správně 800 mm) a věšákem na oděv ve výšce 1680 mm (správně do 

1200 mm). V kabině chybí sklopné, pevné i svislé madlo, zrcadlo, mýdelník, 

ručník a signalizační nouzové tlačítko. Na dveřích předsíně i kabiny chybí madla. Vizuální 

kontrasty celého hygienického prostoru jsou nevyhovující. 

2. patro 

Bezbariérové WC se se nachází na dámských toaletách společně s dalším obyčejným 

WC, viz v. č. 11b. Místnost je uzamčená, přístupná pro zaměstnance a pro imobilní osoby – 

klíč je dostupný na sekretariátu. WC je označeno vedle dveří piktogramem ženy a vozíku, 

včetně informace o dostupnosti klíče. Dveře se otevírají směrem dovnitř, jsou široké 

800 mm a z obou stran jim chybí madla. V předsíni je manipulační prostor 

zmenšený o kuchyňskou linku, která je v hygienickém zařízení nepřípustná. Nachází se zde 

také umyvadlo, mýdlo a odpadkové koše. Toaletní papír, papírové ubrousky, zrcadlo a přístroj 

na sušení rukou nejsou dosažitelné pro osoby na vozíku. Dveře do bezbariérové 

kabiny, o nevyhovujících rozměrech 1590 x 1780 mm, se otevírají směrem ven, jsou široké 

800 mm a mají z obou stran madlo ve výšce 800 mm. Vypínač se nachází u vstupu ve výšce 

1390 mm (správně do 1200 mm). V kabině se nachází záchodová mísa, ke které je umožněn 

přístup z levé strany (z pohledu od vstupu). Vedle záchodu se nachází úklidové prostředky, 
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které zmenšují manipulační prostor kabiny. Výška sedátka WC je pouze 415 mm (správně 

460 mm) a je tedy nedostatečná. WC je oboustranně opatřeno sklopnými madly ve výšce větší 

než 800 mm. Kabina je dále vybavena toaletním papírem, který je v dosahu z WC, 

odpadkovým košem, který se nachází na nepřístupném místě, umyvadlem s krátkou pákovou 

baterií a výškovým nástavcem na WC. V kabině chybí zrcadlo, mýdelník, věšák, ručník, 

signalizační nouzové tlačítko a svislé madlo u umyvadla. Vizuální kontrasty celého 

hygienického prostoru jsou nevyhovující.  

3. patro 

Původně bezbariérové WC, které je současně sdíleno se sprchovým koutem, se 

nachází na dámských toaletách společně s dalším obyčejným WC, viz v. č. 09b. Místnost je 

uzamčená, přístupná pouze pro zaměstnance. WC je označeno vedle dveří piktogramem ženy, 

sprchy a vozíku. Dveře se otevírají směrem dovnitř, jsou široké 800 mm a z obou stran jim 

chybí madla.  V předsíni o dostatečných rozměrech se nachází tři umyvadla a odpadkové 

koše. Toaletní papír, mýdelník, papírové ubrousky a zrcadlo nejsou dosažitelné pro osoby na 

vozíku. Dveře do bezbariérové kabiny, o vyhovujících rozměrech 1740 x 1500 mm, se 

otevírají směrem ven, jsou široké 800 mm a mají z obou stran madlo ve výšce 800 mm. 

Vypínač se nachází u vstupu ve výšce 1150 mm. V kabině se nachází záchodová mísa, ke 

které není umožněn bezbariérový přístup, kvůli sprchovému koutu na levé straně. Výška 

sedátka je pouze 405 mm (správně 460 mm) a je tedy nedostatečná. WC není doplněno 

madly. Kabina je dále vybavena toaletním papírem, který je v dosahu 

z WC a umyvadlem s krátkou pákovou baterií. V kabině chybí sklopné, pevné i svislé madlo, 

zrcadlo, mýdelník, věšák, ručník, signalizační nouzové tlačítko. Vizuální kontrasty celého 

hygienického prostoru jsou nevyhovující. 

  

Obr. 23 Bezbariérové WC 1.NP Obr. 24 WC se sprchovým koutem 2.NP 
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3.4 Budova B 

Budova B je jedinou budovou Úřadu městského obvodu Poruba, která není přístupná pro 

veřejnost. Nachází se na adrese Klimkovická 142/26, 708 00 Ostrava-Poruba. Tvoří ji jedno 

podzemní a tři nadzemní podlaží, která jsou spojena schodištěm. Výtah se v objektu 

nevyskytuje. Poslední podlaží je v současné době uzavřeno. V budově se nachází 

5 kanceláří v 1.NP, 11 kanceláří v 2.NP a 8 kanceláří v 3.NP. Prostory jsou pronajímány také 

právnickým a fyzickým osobám. 

3.4.1 Vstup do objektu 

Do budovy vede pouze jeden vstup se čtyřmi schodišťovými stupni, viz v. č. 14. Objekt je 

tedy zcela nepřístupný pro osoby na ortopedickém vozíku. Vpravo nad schody se nachází 

poštovní schránky a intecrom ve výšce cca 1500 mm (správně do 1200 mm). Vstup není 

vybaven akustickým majáčkem. Vstupní dveře jsou mechanické, dvoukřídlé s otevíráním 

dovnitř. Chybí jim vizuální kontrastní pásy a madla. Průjezdová šířka hlavního křídla je 

900 mm a je tudíž dostatečná. Zádveří má dostatečný prostor pro manipulaci a uspokojivé 

vizuální kontrasty. Dveře jsou dvoukřídlé, kyvné a jedno z křídel je trvale otevřené. 

Průjezdová šířka hlavního křídla je 710 mm, vedlejšího 750 mm. Madla na dveřích jsou 

svislá a vysoko osazená.  

3.4.2 Schodiště  

Schodiště, spojující všechna podlaží, má schodišťová ramena dostatečně široká a schodišťové 

stupně s vyhovujícími rozměry, viz v. č. 13. Pro slabozraké osoby je nedostatečně označen 

nástupní a výstupní stupeň. Oboustranně osazená madla jsou ve výšce větší než 

900 mm a nepřesahují schodiště minimálně o 150 mm.  

3.4.3 Interiér 

Přízemí až 2. patro 

Odbor komunálních služeb / oddělení dopravy a veřejného prostranství / oddělení technických 

služeb; Oddělení dopravy a veřejného prostranství 

Chodby s kancelářemi jsou odděleny od prostoru schodiště uzavřenými 

dveřmi o dostatečné šířce 800 mm, viz. v. č. 13. Některé prahy dosahují až 30 mm (správně 

do 20 mm). Intercomy u dveří jsou osazeny ve výšce větší než 1200 mm. 
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3.4.4 Hygienická zařízení 

V objektu se nenachází upravené WC, ani WC pro veřejnost. WC je 

k dispozici v budově a Úřadu městského obvodu Poruba (cca 50 m). 

 

  

Obr. 25 Vstup Obr. 26 Zádveří

Obr. 27 Vstupní hala Obr. 28 Schodiště
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3.5 Budova C 

Budova C je jedinou budovou Úřadu městského obvodu Poruba, která je umístěna 

samostatně v jiné části Poruby. Nachází se na adrese Gen. Sochora 6013/2, 708 00 Ostrava-

Poruba. Tvoří ji tři nadzemní podlaží, která jsou spojena schodištěm i výtahem.  

3.5.1 Vstup 

Do budovy vedou celkem dva vstupy. Hlavní vstup do budovy, v úrovni přilehlého terénu, se 

nachází z ulice Generála Sochora. Vstup není vybaven akustickým majáčkem. Přede 

dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, 

mechanické, s dostatečnou průjezdnou šířkou křídla 890 mm. Chybí jim vizuální kontrastní 

pásy a madla. Na venkovní straně, vpravo od dveří, je umístěn intercom ve výšce cca 

900 mm, ale v nedostatečné vzdálenosti od rohu, což znesnadňuje přístup osoby na vozíku. 

Vedlejší vstup slouží pouze pro zaměstnance. Nachází se také v úrovni komunikace pro 

chodce, má dostatečný manipulační prostor před vstupem i v zádveří a dostatečnou 

průjezdovou šířku dveří 890 mm, které jsou doplněny na vnitřní straně madlem. Opět není 

zajištěn dostatečný vizuální kontrast. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve 

výkresu č. 15. 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Výtah 

Samoobslužný výtah se nachází blízko hlavního vstupu, vedle informací. Výtah vertikálně 

propojuje všechna podlaží budovy. V  každém podlaží je před výtahem dostatečný 

manipulační prostor. Šachetní i klecové dveře jsou automatické a široké 800 mm. 

Klec o rozměrech 1100 x 1400 mm splňuje minimální dovolené rozměry výtahu. Ve výtahu 

se nachází sklápěcí sedadlo ve výšce 505 mm a ovladač ve výšce od 900 mm se správně 

Obr. 29 Hlavní vstup Obr. 30 Vedlejší vstup
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umístěným Braillovým písmem napravo od tlačítek. Mezi nedostatky výtahu patří zúžení 

klece kabiny o madla z bočních stran, malá vzdálenost ovladače od rohu kabiny a především 

absence akustického nebo fonetického hlášení. Vizuální kontrast kabiny je dostatečný, až na 

tlačítka ovladače, která v kovovém panelu zanikají. Detailnější popis včetně fotodokumentace 

je uveden ve výkresu č. 17a. 

3.5.3 Schodiště  

Hlavní schodiště, spojující všechna podlaží, má schodišťová ramena dostatečně 

široká a schodišťové stupně s vyhovujícími rozměry. Nachází se za dvoukřídlými 

mechanickými dveřmi. Pro slabozraké osoby chybí kontrastní označení 

nástupního a výstupního stupně. Jednostranně osazená madla jsou ve výšce větší než 

900 mm a nepřesahují schodiště minimálně o 150 mm. Detailnější popis včetně 

fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 18. 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Interiér 

Zádveří 

V zádveří hlavního vstupu se nacházejí dveře dvoukřídlé, mechanické, s dostatečnou 

průjezdnou šířkou křídla 900 mm, chybí jim madla. Vpravo od vstupu jsou umístěné 

informace s pultem ve výšce 1090 mm (správně 800 mm) bez možností podjezdu. Vlevo jsou 

umístěné dveře kopírky s oknem a pultem ve výšce 1200 mm (správně 800 mm). V zádveří 

vedlejšího vstupu se nacházejí dveře široké 800 mm s prahem nad 20 mm. Vizuální kontrasty 

prostoru jsou dostačující. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu 

č. 16a. 

Obr. 31 Výtah Obr. 32 Schodiště
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Přízemí: Odbor sociální / oddělení sociálních věcí; Odbor školství, prevence 

kriminality a bezpečnosti; Odbor rozvoje obvodu 

1. patro: Odbor sociální / oddělení sociálních věcí / oddělení sociálně právní ochrany dětí; 

Odbor finanční a ekonomický 

2. patro: Odbor sociální / oddělení sociálně právní ochrany dětí 

 

Chodby 

Chodby mají dostatečný manipulační prostor a vizuální kontrasty. Dveře jsou široké 

800 mm, některé prahy přesahují 20 mm. Označení dveří má slabý vizuální kontrast, malé 

písmo a vysoké umístění. Nevhodně je zvolena také výška pultů – 1120 mm (správně 

800 mm). Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresech č. 16a, 17a a 18. 

 

 

 

 

 

3.5.5 Hygienická zařízení 

Přízemí, 1. patro 

Přístupné toalety jsou umístěny 1.NP a v 2.NP. Kabiny jsou téměř totožné. Detailnější popis 

včetně fotodokumentace je uveden ve výkresech č. 16b a 17b. 

Bezbariérové WC se nachází samostatně v oddělení WC žen. Místnost je volně 

přístupná a označena nápisem „WC - pro veřejnost, ženy, ZTP“. Symbol vozíku chybí. Dveře 

do bezbariérové kabiny, o vyhovujících rozměrech 1895 x 2010 mm 

(1930 x 2000 mm v 2.NP), se otevírají směrem ven a mají šířku 800 mm. Chybí jim 

madla a nelze je uzamknout. Vypínač se nachází u vstupu v dosažitelné výšce – 930 mm 

(910 mm v 2.NP). V kabině se nachází záchodová mísa, ke které je umožněn přístup z levé 

strany (z pohledu od vstupu). Výška sedátka je správně 460 mm. WC je oboustranně opatřeno 

Obr. 33 Vstupní hala Obr. 34 Chodba 1.NP



41 
 

sklopnými madly. V 1.NP je jedno madlo ve správné výšce 800 mm, ale druhé ji 

převyšuje. V 2.NP jsou madla ve výšce menší než 800 mm. V 1.NP nemá kabina držák na 

toaletní papír, v 2.NP není v dosahu z WC.  Dále je kabina vybavena nesprávně osazeným 

umyvadlem (v 1.NP výše než 800mm, v 2.NP níže než 800mm) s krátkou pákovou 

baterií. V kabině chybí zrcadlo, mýdelník, věšák, ručník, signalizační nouzové 

tlačítko a svislé madlo u umyvadla. V 1.NP chybí také odpadkový koš, přístroj na sušení 

rukou se nesmí používat. V 2.NP je umístěn odpadkový koš na sešlápnutí a přístroj na sušení 

rukou ve výšce do 1200mm. Papírové utěrky jsou také umístěné ve správné výšce, 

ale v nepřístupném místě kabiny. Vizuální kontrasty celého hygienického prostoru jsou 

nevyhovující. V 2.NP se navíc nachází vedle záchodové mísy dřevěná židle. 

2. patro 

V 3.NP se dle projektové dokumentace nachází další bezbariérová kabina. Tato 

místnost ale není přístupná, zaměstnanci od ní nemají klíč. Nachází se zde tedy jen klasické 

WC, přístupné pouze pro zaměstnance, viz v. č. 18. Jsou zde umístěné tři záchodové kabiny, 

jedno umyvadlo, odpadkový koš, zrcadlo, papírové ubrousky, přístroj na sušení 

rukou a toaletní papír. Vizuální kontrasty celého hygienického prostoru jsou poměrně slabé. 

 

Obr. 35 Bezbariérové WC 1.NP Obr. 36 Bezbariérové WC 2.NP 

Obr. 37 WC pro zaměstnance 3.NP Obr. 38 Kuchyňka 3.NP
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3.6 Budova D 

Budova D je budovou Úřadu městského obvodu Poruba, která se nachází se na adrese 

Vřesinská 1/8, 708 00 Ostrava-Poruba. Tvoří ji čtyři nadzemní podlaží, která jsou spojena 

schodištěm i výtahem.  

3.6.1 Vstup 

Do budovy vedou celkem dva vstupy. Hlavní vstup zahrnuje dvoje dveře vedle sebe, které 

jsou přístupné z úrovně přilehlého terénu. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. 

Na čelní zdi, mezi dveřmi, je umístěn zvonek s piktogramem vozíku, který je 

osazený v nadlimitní výšce 1380 mm (správně do 1200 mm). U vstupu pro veřejnost (vlevo) 

je umístěn intercom ve výšce cca 1400 mm (správně do 1200 mm). Vstup není vybaven 

akustickým majáčkem. Dveře obou vstupů jsou dvoukřídlé, mechanické, s otevíráním ven. 

Chybí jim madla a kontrastní značení. Šířka průjezdu nevyhovuje – 750 mm a 780 mm 

(správně 800 mm). Vedlejší vstup slouží pouze pro zaměstnance. Detailnější popis včetně 

fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 19. 

 

 

 

 

3.6.2 Výtah 

Samoobslužný výtah se nachází naproti hlavního vstupu, vedle schodiště. Výtah vertikálně 

propojuje všechna podlaží budovy. V  každém podlaží je před výtahem dostatečný 

manipulační prostor. Šachetní dveře jsou mechanické, klecové dveře automatické (tzv. 

BUS) a otevírají se do stran. Šířka dveří nevyhovuje – 700 mm (správně 800 mm). 

Klec o rozměrech 810 x 1070 mm nesplňuje minimální dovolené rozměry výtahu. Ve výtahu 

chybí sklápěcí sedadlo. Madlo je správně ve výšce 900 mm. Ovladač, s Braillovým písmem 

napravo od tlačítek, je správně výškově umístěný od 900 mm, ale jeho vodorovná vzdálenost 

Obr. 39 Vstup Obr. 40 Zádveří
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od rohu kabiny je příliš krátká. Předností výtahu je fonetického hlášení a vizuální kontrast 

kabiny. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 20a. 

3.6.3 Schodiště  

V přízemí se nachází 2 schodišťové stupně o šířce 1460 mm. Hlavní schodiště, spojující 

všechna podlaží, má schodišťová ramena dostatečně široká a schodišťové 

stupně s vyhovujícími rozměry. Pro slabozraké osoby je správně označen nástupní a výstupní 

stupeň. Oboustranně osazená madla jsou ve výšce větší než 900 mm a nepřesahují schodiště 

minimálně o 150 mm. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresech  

č. 20a a 21. 

 

 

 

 

 

3.6.4 Interiér 

Zádveří 

Zádveří má dostatečný manipulační prostor, viz v. č. 19 a 20a. Dveře zádveří jsou 

dvoukřídlé, mechanické, s otevíráním dovnitř zádveří. Chybí jim madla a kontrastní značení. 

Šířka průjezdu hlavního křídla je 750 mm, vedlejšího 800 mm. 

Přízemí: Odbor vnitřních věcí / oddělení přestupků 

1. patro: Odbor výstavby a životního prostředí 

2. patro: Odbor vnitřních věcí / oddělení přestupků; Odbor školství, prevence 

kriminality a bezpečnosti / oddělení školství; Útvar interního auditu, finanční kontroly, 

stížností, petic a podnětů 

3. patro: Odbor komunálních služeb / oddělení pozemků, náhrady škod 

 

Obr. 41 Výtah Obr. 42 Schodiště
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Přízemí 

V přízemí se vlevo za zádveřím nachází informační pult ve výšce 1090 mm (správně 

800 mm) s možností mírného podjezdu. V prostorné hale je dále umístěn velký kulatý 

stůl, u kterého lze provádět předem domluvená úřední jednání. Dveře v přízemí jsou široké 

800 mm, ale některé prahy převyšují 20 mm.  Nachází se zde jeden práh vysoký 80 mm. Na 

dveřích je upozornění: „Pozor schod!“. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden 

ve výkresu č. 20a. 

Chodby 

Chodby mají dostatečný manipulační prostor, ale slabé vizuální kontrasty. Dveře do 

kanceláří jsou široké 800 mm, ale některé prahy přesahují 20 mm. Dveře do pomocných 

prostor jsou široké pouze 600 mm. Označení dveří má slabý vizuální kontrast, malé 

písmo a vysoké umístění. Dvoukřídlé dveře oddělující prostor schodiště od kanceláří mají 

šířku otevřeného křídla 1200 mm. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve 

výkresech č. 20a, 21, 22 a 23. 

 

3.6.5 Hygienická zařízení 

V objektu se nenachází upravené WC, ani WC pro veřejnost. WC je 

k dispozici v budově a Úřadu městského obvodu Poruba (cca 40 m). 

V přízemí, v chodbě široké 1040 mm, se nachází za zamčenými dveřmi (šířka 

800 mm) vstup do částečně upravené WC kabiny s předsíní. WC je označeno na dveřích 

drobným piktogramem vozíku a nápisem – „Hlavní uzávěr vody“. Dveře do předsíně i kabiny 

Obr. 43 Vstupní hala Obr. 44 Chodba 2.NP



45 
 

se otevírají směrem ven, jsou široké 800 mm a chybí jim madla. Vypínače jsou umístěné ve 

výšce 1350 mm (správně do 1200 mm). V předsíni o rozměrech 1690 x 1980 mm se nachází 

umyvadlo (bez podjezdu s nástěnnou baterií), zrcadlo se spodní hranou ve výšce 1200 mm 

(správně do 900 mm), mýdelník a přístroj na sušení rukou ve výšce 1200 mm a odpadkový 

koš. V předsíni chybí svislé madlo u umyvadla. V kabině o nevyhovujících rozměrech 

1290 x 1990 mm je umístěna záchodová mísa, ke které je umožněn přístup 720 mm 

(doporučeno 800 mm) z pravé strany (z pohledu od vstupu). Výška sedátka je pouze 400 mm 

(správně 460 mm) a je tedy nedostatečná. WC není doplněno madly. Kabina je dále vybavena 

dalším přístrojem na sušení rukou a odpadkovým košem. V kabině chybí držák na toaletní 

papír a signalizační nouzové tlačítko. Vizuální kontrasty celého hygienického prostoru jsou 

nevyhovující. Detailnější popis včetně fotodokumentace je uveden ve výkresu č. 20b. 

 

 Obr. 45 WC pro zaměstnance 1- 2.NP Obr. 46 WC pro zaměstnance 2 - 2.NP 

Obr. 47 WC -1- 1.NP Obr. 48 WC -2- 1.NP

Obr. 49 WC -3- 1.NP Obr. 50 WC -4- 1.NP
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4 Návrh řešení odstranění bariér 

Návrhy úprav byly zpracované na základě průzkumu a následné analýzy jednotlivých budov 

Úřadu městského obvodu Poruba.  

4.1 Exteriér budov A, B, D 

Bylo by vhodné kompletně zrekonstruovat celkový prostor tramvajových zastávek Vřesinská, 

včetně přístupu, a také zrekonstruovat přechody pro chodce přes ulici 

Vřesinská a 17. listopadu. Na ulici Klimkovická je potřeba vybudovat přechod pro chodce 

nebo alespoň místo pro přecházení. Pro přechod pro chodce mezi budovou A a D je navrženo 

případné řešení na výkrese č. 25. Na trase pro pěší by se měl opravit povrch komunikací, 

osadit dostatečně vysoké obrubníky, které by sloužily jako vodicí linie, a doplnit varovné 

pásy v místech pro přecházení. 

4.2 Exteriér budovy C 

Vzhledem k faktu, že je Poruba Vozovna frekventované místo a vyznačuje se jako jeden 

z důležitých dopravních uzlů, bylo by vhodné vyvýšit obrubníky obou nástupišť 

tramvajových zastávek a opravit další zmíněné nedostatky těchto zastávek, včetně 

navazujících přechodů pro chodce. U autobusových zastávek Slavíkova je potřeba doplnit 

kontrastní pásy. Na trase pro pěší by se měl opravit povrch komunikací a osadit dostatečně 

vysoké obrubníky, které by sloužily jako vodicí linie. 

4.3 Budova A 

Hlavní vstup by měl být doplněn akustickým majáčkem, který by usnadnil orientaci 

nevidomým osobám. Také výtah by měl obsahovat zvukové nebo fonetické hlášení. Pro 

slabozraké občany by bylo vhodné zvýšit kontrasty v celé budově, zviditelnit 

piktogramy a označení jednotlivých dveří a také zvýraznit informační tabule, případně doplnit 

naváděcí tabule pro snadnější orientaci. Co se týče osob s pohybovým postižením, bylo by 

potřeba vybavit mechanické dveře madly, odstranit především vysoké prahy u dveří a snížit 

příliš vysoké pulty. Bezbariérové WC nacházející se v suterénu, v přízemí a v druhém patře 

by bylo vhodné upravit dle daných připomínek a vytvořit tak ideální hygienická zařízení pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Ideálním řešením by bylo také odstranit sprchové 

kouty v prvním a třetím patře a vytvořit tak bezbariérovou kabinu na každém podlaží. 
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4.4 Budova B 

Vstup do budovy by měl být doplněn akustickým majáčkem a zpřístupněn bezbariérovou 

rampou. Dalším řešením by bylo vytvoření jiného vchodu, nejlépe z úrovně přilehlého terénu. 

Jelikož je vertikální členění po budově dostupné pouze po schodišti, bylo by vhodné také 

vybudovat výtah. Ideálním řešením je výtah v exteriéru, který by vyřešil nejen pohyb mezi 

podlažími, ale také vstup do budovy.  V případě těchto úprav by se muselo zřídit také 

bezbariérové WC. Jestliže v budově vykonává práci více než 25 osob, měl by objekt 

zabezpečovat bezbariérové využívání. Vzhledem k finanční náročnosti všech potřebných 

úprav, by bylo vhodnější přesídlit do jiného, vhodnějšího objektu.  

4.5 Budova C 

Hlavní vstup by měl být doplněn akustickým majáčkem, který by usnadnil orientaci 

nevidomým osobám. Také výtah by měl obsahovat zvukové nebo fonetické hlášení. Pro 

slabozraké občany by bylo vhodné zvýšit kontrasty v celé budově, zviditelnit 

piktogramy a označení jednotlivých dveří a také zvýraznit informační tabule, případně doplnit 

naváděcí tabule pro snadnější orientaci. Co se týče osob s pohybovým postižením, bylo by 

potřeba vybavit mechanické dveře madly a odstranit především vysoké prahy u dveří. 

Bezbariérové WC nacházející se v přízemí a v prvním patře by bylo vhodné upravit dle 

daných připomínek a vytvořit tak ideální hygienická zařízení pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. V druhém patře by měla být zpřístupněna, případně vytvořena, také 

bezbariérová kabina.  

4.6 Budova D 

Hlavní vstup by měl být doplněn akustickým majáčkem, který by usnadnil orientaci 

nevidomým osobám. Pro slabozraké občany by bylo vhodné zvýšit kontrasty v celé budově, 

zviditelnit piktogramy a označení jednotlivých dveří a také zvýraznit informační tabule, 

případně doplnit naváděcí tabule pro snadnější orientaci. Co se týče osob s pohybovým 

postižením, bylo by potřeba především vybudovat výtah, alespoň o minimálních 

rozměrech a odstranit vysoké prahy u dveří. WC nacházející se v přízemí by bylo vhodné 

zpřístupnit a upravit dle daných připomínek a vytvořit tak ideální hygienická zařízení pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Případné řešení je navrženo na výkrese č. 24. Ideálním 

řešením by bylo vytvořit bezbariérové WC na každém patře objektu. 
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5 Stručné ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení bylo zpracováno pomocí položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu 

č. 15. Jedná se o návrh vytvoření nové bezbariérové kabiny v 1.NP budovy D, z původní 

částečně upravené WC kabiny a úklidové komory.  

V tabulce (Tab.2) jsou uvedeny konečné ceny jednotlivých položek, které jsou nutné 

pro navržené úpravy. Celková cena činí cca 44 603 Kč bez DPH. 

(Tab. 2 Rekapitulace dílů) 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV         1 828,65 Kč 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV         2 216,84 Kč

64 Výplně otvorů HSV         2 800,00 Kč

96 Bourání konstrukcí HSV         3 367,95 Kč 

721 Vnitřní kanalizace PSV         1 980,75 Kč

722 Vnitřní vodovod PSV         2 981,32 Kč

725 Zařizovací předměty PSV    19 750,94 Kč  

767 Konstrukce zámečnické PSV            25,20 Kč  

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV         120,00 Kč  

781 Obklady keramické PSV      6 246,40 Kč  

784 Malby PSV         284,83 Kč  

M21 Elektromontáže MON      3 000,00 Kč  

  Celkem      44 602,88 Kč  

 

  



49 
 

6 Závěr 

V rámci bakalářské práce byla řešena problematika bezbariérového užívání Úřadu městského 

obvodu Poruba. Hlavním cílem bylo provedení analýzy stávajícího stavu, která zahrnovala 

přístupnost od zastávek městské hromadné dopravy, vstupy do jednotlivých objektů, a také 

vnitřní prostory budov. Součástí průzkumu interiéru byly horizontální i vertikální komunikace 

a hygienická zařízení. Po vytvoření těchto podkladů navazovalo zpracování konkrétních 

návrhů nového řešení vybraných problémových částí.  

Před započetím průzkumu stávajícího stavu bylo nutné získat podklady ve formě 

projektových dokumentací jednotlivých budov, které byly bezproblémově úřadem 

poskytnuty. Přestože většina projektů nebyla naleznuta v požadovaném formátu tak, aby se 

dala esteticky upravit, jako orientační schémata byla potřebně využita a splnila tím svůj účel.  

Pro analýzu stávajícího stavu byla pořízena vlastní fotodokumentace, byly vyplněny 

jednotné formuláře a vypracovány katalogové listy, které zahrnují výkresovou i textovou část.  

Vybraný návrh řešení na odstranění bariér byl zjednodušeně ekonomicky zhodnocen pomocí 

položkového rozpočtu.   

Návrhy řešení odstranění bariér byly zpracovány na základě analýzy stávajícího stavu. 

Detailní návrh byl vytvořen pro jednu problémovou oblast v exteriéru a jednu v interiéru. 

Úpravy jsou v souladu s právními předpisy a českými technickými normami. Konkrétně byl 

řešen přechod pro chodce na ulici Klimkovická s navazujícími komunikacemi pro 

chodce a WC kabina umístěná v 1.NP budovy D. Zbylé návrhy byly teoreticky popsány 

v textové části práce.  

Bakalářská práce byla vytvořena v návaznosti na Moravskoslezský krajský plán 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020. Cílem bylo 

rozšířit dostupné informace pro uživatele veřejných budov a pořídit podklady, které mohou 

sloužit pro návrh odstranění bariér. Hlavních cílů a záměrů bylo dosaženo.  

V případě realizace všech navržených a doporučených úprav, bude Úřad městského 

obvodu Poruba zabezpečovat bezbariérový a pohodlný pohyb pro všechny návštěvníky  

i zaměstnance.   
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Příloha č.14   Položkový rozpočet 

Stavba: Rekonstrukce 

Objekt: ÚMOb Poruba, budova D, 1NP  

Rozpočet rekonstrukce hygienických prostor 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV         1 828,65 Kč 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV         2 216,84 Kč 

64 Výplně otvorů HSV         2 800,00 Kč 

96 Bourání konstrukcí HSV         3 367,95 Kč 

721 Vnitřní kanalizace PSV         1 980,75 Kč 

722 Vnitřní vodovod PSV         2 981,32 Kč 

725 Zařizovací předměty PSV    19 750,94 Kč  

767 Konstrukce zámečnické PSV            25,20 Kč  

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV         120,00 Kč  

781 Obklady keramické PSV      6 246,40 Kč  

784 Malby PSV         284,83 Kč  

M21 Elektromontáže MON      3 000,00 Kč  

  Celkem      44 602,88 Kč  

Rozpis ceny   

Rozpis ceny   

HSV 10 213,44 Kč 

PSV 31 389,44 Kč 

MON 3 000,00 Kč 

Vedlejší náklady -   Kč 

Ostatní náklady -   Kč 

Rekapitulace daní: 

Základ pro DPH 15% -   Kč 

DPH 15% -   Kč 

Základ pro DPH 21% 44 602,88 Kč 

DPH 21% 9 367 Kč 

Zaokrouhlení   0,12 Kč 

CENA CELKEM  53 970,00 



 

Poř. Číslo  Název      MJ Množství Cena/MJ Cena 

Díl: 3  Svislé a kompletní konstrukce  

1 342270012RAA Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm,  m2 3,713  492,50  1 828,65 

Desky ID 201/4 79,5 x 10 x 24 cm    

Celkem za: 3  Svislé a kompletní konstrukce        1 828,65 

Díl: 61  Úpravy povrchů vnitřní  

2 601011133RT1 Omítka stropů jednovrstvá lehčená Cemix 083  m2 1,660  295,50  490,53 

ručně, tloušťka vrstvy 10mm    

3 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 7,425  232,50  1 726,31 

Celkem za: 61  Úpravy povrchů vnitřní         2 216,84 

Díl: 64  Výplně otvorů  

4 642202011RAA Zazdění dveří jednokřídlých, omítka zeď   kus 1,000  2 800,00  2 800,00 

tloušťky 15cm    

Celkem za: 64  Výplně otvorů          2 800,00 

Díl: 96  Bourání konstrukcí 

5 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15cm   m2 12,300  103,00  1 266,90 

6 978500010RA0 Odsekání vnitřních obkladů   m2 16,100  130,50  2 101,05 

Celkem za: 96  Bourání konstrukcí         3 367,95 

Díl:  721  Vnitřní kanalizace 

7 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm m 1,600  182,50  292,00 

8 721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní, PP, D 110x2,7 mm m 3,500  482,50  1 688,75 

Celkem za: 721  Vnitřní kanalizace         1 980,75 

Díl:  722  Vnitřní vodovod 

9 722300022RA0 Vodovod, potrubí PPR – typ 3 Daplen PN 16, m 4,300  693,33  2 981,32 

D 32 mm 

Celkem za: 722  Vnitřní vodovod          2 981,32 

Díl: 725  Zařizovací předměty  

10 725291113R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500mm  soubor 2,000  558,00  1 116,00  

11 725291131R00 Madlo rovné nerez Novaservis dl. 700mm  soubor 1,000  1 460,00  1 460,00 

12 725291171R00 Sedátko sklopné bílé Novaservis   soubor 1,000  2 715,00  2 715,00 

13 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka  soubor 1,000  4 355,00  4 355,00 

14 725100006RA0 Klozet kombi     soubor 1,000  5 245,00  5 245,00 

15 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,000  167,50  167,50 

16 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,000  233,50  233,50 

17 55149005R Držák toaletního papíru nerez SLZN 09  kus 1,000  183,24  183,24 

18 55440411R Madlo nerez dvojité sklopné 813mm R6681.44,  kus 1,000  2 926,70  2 926,70 

koupelnový doplněk     

19 615290098R Zrcadlo na desce MIO 64x57cm, otočné, bílé kus 1,000  1 349,00  1 349,00 



 

Poř. Číslo  Název      MJ Množství Cena/MJ Cena 

Celkem za: 725  Zařizovací předměty         19 750,94 

Díl:  767  Konstrukce zámečnické 

20 767649194R00 Montáž doplňků dveří, madel   kus 1,000  25,20  25,20 

Celkem za: 767  Konstrukce zámečnické         25,20 

Díl: 771  Podlahy z dlaždic a obklady 

21 59767090 Dlažba keramická    m2 0,375  320,00  120,00 

Celkem za: 771  Podlahy z dlaždic a obklady        120,00 

Díl: 781  Obklady keramické 

22 781411015R00 Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15cm m2 6,400  508,00  3 251,20 

23 781471110R00 Obklad vnitř.stěn, keram.režný, hladký,   m2 6,400  468,00  2 995,20 

MC, 30x15cm      

Celkem za: 781  Obklady keramické         6 246,40 

Díl: 784  Malby 

24 784165622R00 Malba HET Brilliant 100    m2 5,160  55,20  284,83 

Celkem za: 784  Malby           284,83 

Díl:  M21  Elektromontáže 

22 SUB4  Elektroinstalace bez svítidel   kompl. 1,000  3 000,00  3 000,00 

Celkem za: M21  Elektromontáže          3 000,00 


