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Anotace bakalářské práce 
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Tato bakalářská práce se zabývá odstraňováním bariér a principy přístupnosti ve stavbách 

občanské vybavenosti, konkrétně pak problematikou bezbariérového uţívání staveb           

v areálu Střední školy stavební a dřevozpracující, příspěvkové organizace, se sídlem          

v Ostravě-Zábřehu, U Studia 33, kde řeší odstranění bariér v budově internátu, kulturním 

sále, pavilonu stravování, hlavní vrátnici, zdravotnickém zařízení a spojovacím vestibulu, 

vedoucím do budov teoretického vyučování. Navrţené úpravy jsou provedeny v souladu 

s principy přístupného prostředí pro kaţdého člověka. Nedílnou součástí bakalářské práce 

je část výkresová a stručné ekonomické zhodnocení návrhů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CDM cihla dutá metrická 

cm centimetr / -y / -ů 

hor. hornina, horniny 

hyg. hygienické / -ho, hygienických 

IS informační systém 

kg kilogram / -y / -ů 

ks kus / -y / -ů 

m metr / -y / -ů 

m
2
 metr čtvereční  

m
3
 metr kubický (krychlový) 

mb metr běţný (délkový) 

MHD městská hromadná doprava 

min. minimálně, minimální 

mm milimetr / -y / -ů 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MVC malta vápennocementová 

NP nadzemní podlaţí 

NRPM Národní rozvojový program mobility (pro všechny) 

PP podzemní podlaţí 

r. rok 

Sb. Sbírka (zákonů) 

SŠ střední škola 

SŠSaD Střední škola stavební a dřevozpracující 

tl. tloušťka 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

WC splachovací záchod (z anglického „Water Closet“) 
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ÚVOD  

 

Přístupné prostředí pro kaţdého člověka by mělo být hlavní podmínkou k tvorbě  

takzvaného bezbariérového ţivotního prostředí. Na tvorbu prostředí bez bariér musíme 

nahlíţet jako na tvorbu prostředí pro všechny bez rozdílu. Je nutné odstraňovat 

diskriminaci handicapovaných osob a zajišťovat jejich nezávislý způsob ţivota a sociální 

integraci. V souladu s dnešními platnými předpisy je nutné při přípravě a realizaci staveb 

dodrţovat podmínky bezbariérového přístupu. Na jejich základě vznikají stavby, které jsou 

dobře přístupné, bezpečné, komunikativní a funkční všem lidem. 

Přestoţe se bezbariérovost dotýká více neţ 35 procent populace, stále se setkáváme   

s nezájmem, nepochopením, odmítavými stanovisky a špatným uplatňováním platných 

předpisů a vyhlášek v praxi. Prostor pro zlepšení dané situace je zejména v lepší 

informovanosti, komunikaci a spolupráci všech, kteří se na tvorbě ţivotního prostředí 

podílí. Dále je nutné tvořit bezbariérové prostředí jiţ v přípravě a projektovaní staveb, a tak 

těmto bariérám předcházet. 

 

Předmětem této bakalářské práce je problematika bezbariérového uţívání Střední školy 

stavební a dřevozpracující, příspěvkové organizace, se sídlem v Ostravě-Zábřehu, U Studia 

33. Za tímto účelem byl proveden rozbor současného stavu a návrh řešení s cílem zvýšení 

kvality a dostupnosti vzdělávací příleţitosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

V rámci části 3 jde o odstranění bariér vybrané části budov (internát, kulturní sál, 

pavilon stravování, hlavní vrátnice, zdravotnické zařízení a spojovací vestibul vedoucí do 

budov teoretického vyučování) s důrazem na vytvoření bezbariérového prostředí                

s akceptováním zásad Národního rozvojového programu mobility pro všechny a příslušné 

legislativy. 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout úpravy budov v areálu střední školy Stavební a 

dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu tak, aby splňovaly podmínky přístupného prostředí pro 

ţáky, zaměstnance i širokou veřejnost. Výsledné úpravy jsou navrţeny v souladu                

s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb, a v souladu s principy Národního programu mobility pro 

všechny.  
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Cílem navrhovaných úprav je: 

 zbudovat bezbariérové vstupy do budovy hlavní vrátnice, budovy internátu, budovy 

zubní ambulance a vestibulu spojujícího budovu internátu s prostory určenými pro 

teoretickou výuku SŠ, 

 provést bezbariérové úpravy  hygienických zařízení v budově internátu a zubní 

ambulanci, 

 navrhnout úpravy  bezbariérového výtahu a schodišť, 

 zajistit bezproblémový a přehledný pohyb ve všech objektech osobám se sníţenou 

schopností orientace, 

 provést úpravy v kulturních sálech a zasedacích místnostech pro sluchově postiţené 

osoby. 

 

Nedílnou součást této bakalářské práce tvoří výkresová a fotografická dokumentace 

s navrţenými stavebními úpravami a stručné ekonomické zhodnocení navrhovaných úprav.  
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1 PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR  

 

1.1 Platná legislativní úprava 

 

Dle listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního řádu, musí být 

vytvořeny rovné podmínky také pro handicapované osoby. Je zapotřebí odstranit jejich 

diskriminaci, podporovat jejich nezávislý způsob ţivota a sociální integraci. Těmto osobám 

musí být zajištěno kvalitní vzdělání, řádná zdravotní péče, uplatnění na trhu práce, 

dostupnost sluţeb a odpovídající bydlení. Platným právním předpisem při navrhování 

staveb z hlediska bezbariérovosti je vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, která vstoupila v platnost dne 

18. 11. 2009 a nahradila do té doby platnou vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zajišťujících přístupnost a uţívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vyhláška č. 398/2009 Sb. je prováděcí vyhláškou zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  

 

Dalšími prováděcími vyhláškami jsou: 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, 

 vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření.  

 

1.2 Základní pojmy a jejich charakteristiky1  

 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou lidé se zdravotním postiţením, 

senioři, osoby s dočasným pohybovým omezením, osoby doprovázející lidi s mentálním 

postiţením, osoby malého či nadměrného vzrůstu. 

 

 

 

                                                 
1
 Zpracováno dle:   ZDAŘILOVÁ, R. (2007) Úloha tvorby bezbariérového životního prostředí v typologii 

staveb pro bydlení a občanské vybavení 
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Zdravotní postiţení 

Zdravotní postiţení můţe mít formu postiţení vadou tělesnou, duševní nebo smyslovou, 

která můţe mít trvalý nebo dočasný charakter a omezuje vykonávání běţných denních 

aktivit. Pokud začne zdravotní postiţení omezovat osobu i v jejím společenském ţivotě, 

jedná se o handicap. 

 

Handicap 

Handicapem je označována ztráta nebo omezení příleţitostí mít rovnoprávný podíl na 

společenském ţivotě. Pojem se vztahuje na osoby se zdravotním postiţením, ale také na 

osoby, které standardně nejsou za zdravotně postiţené osoby povaţovány, ale jejichţ účast 

na běţném společenském ţivotě je rovněţ omezena. 

 

Bariéry 

Bariérami jsou překáţky vytvářející omezení aktivit či účasti na plnohodnotném 

společenském ţivotě. V kontextu bezbariérovosti se jedná o bariéry architektonické, 

dopravní, komunikační a bariéry mentální. 

 

Bezbariérové prostředí 

Bezbariérovým prostředím je prostředí, ve kterém nedochází k omezování aktivit nebo 

účasti na společenském ţivotě. Jedná se zároveň o souhrn fyzických a mentálních 

schopností jednotlivců, které spolu vytvářejí podmínky pro integraci osob s omezenou 

participací.  

 

Přístupnost 

Přístupnost je vlastnost prostředí či charakter poskytování informací a provoz 

komunikačních prostředků, které nevytvářejí ţádným uţivatelům omezení účasti na 

společenském ţivotě. Přístupnost je cílovým stavem rovnoprávného začlenění 

handicapovaných osob do společnosti. 

 

Přístupné prostředí 

Za přístupné prostředí je povaţováno prostředí vstřícné pro kaţdého, bez rozdílu věku či 

zdravotního postiţení. 
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1.3 Charakteristika omezené schopnosti pohybu a orientace 

 

Omezená schopnost pohybu a orientace zahrnuje osoby, které se ze zdravotních důvodů 

mohou jen obtíţně pohybovat, slyšet, vidět či vnímat. Dále do této skupiny řadíme téţ 

osoby, které mají omezenou schopnost pohybu a orientace pouze dočasně.  

 

Základní skupiny osob s omezenou  schopností pohybu a orientace jsou: 

 osoby s pohybovým postiţením, 

 osoby se zrakovým postiţením, 

 osoby se sluchovým postiţením, 

 osoby pokročilého věku, 

 těhotné ţeny, 

 osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let, 

 osoby nadměrného a malého vzrůstu. 

 

1.3.1 Základní omezení schopností pohybu a orientace  

Omezení pohybové 

Problémem jsou zejména fyzické překáţky (výškové rozdíly, sklony pochozích ploch, 

manipulační prostor, dosahová vzdálenost). Optimální řešení návrhu staveb pro osoby 

s pohybovým omezením či postiţením vychází z  prostorových nároků pro manipulaci a 

rozměrových parametrů invalidního vozíku. Dispoziční a technické řešení musí odpovídat 

manévrovacím moţnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu všemi prostory. Dále je 

důleţité si uvědomit dosahové vzdálenosti osoby na vozíku. Tyto vzdálenosti závisejí na 

druhu tělesných handicapů, fyzických schopnostech a výšce sedu. 

 

 

Obr. 1  Základní rozměry vozíku     Zdroj: Šestáková, Lupač (2010) Budovy bez bariér ..  
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Obr. 2  Dosahové vzdálenosti osoby na vozíku     Zdroj: Šestáková, Lupač: Budovy bez bariér 

 

 

Obr. 3 Prostorové požadavky osob s rozdílnými handicapy I (osoba bez podpory, osoba o berlích, 

osoba s chodítkem, nevidomý, nevidomý se psem)     Zdroj: Šestáková, Lupač: Budovy bez bariér 

 

 

Obr. 4 Prostorové požadavky osob s rozdílnými handicapy II (osoba s kočárkem, vozíčkář, vozíčkář 

s asistencí)     Zdroj: Šestáková, Lupač (2010) Budovy bez bariér 
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Obr. 5 Prostorové požadavky osob s rozdílnými handicapy III (chodby a průchody) 

Zdroj: Šestáková, Lupač (2010) Budovy bez bariér 

 
 

Omezení smyslového vnímání vizuálního  

Problémem je především nedostatek a nejednoznačnost informací o stavbě a jejím okolí 

získávaných nevizuálně (technikou bílé hole a akusticky). Osoby s úplnou ztrátou zraku 

potřebují pro zajištění samostatného a bezpečného pohybu a prostorové orientace dosta-

tečné mnoţství jednoznačně identifikovatelných hmatových prvků a jejich hmatového 

kontrastu vůči okolí. Z těchto důvodů je ve stavbách nutné zajištění volného průchodu 

podél vodící linie v šíři 1 500 mm, výjimečně pak 900 mm. Podchodná výška v exteriéru 

musí činit min. 2 200 mm a 2 100 mm v interiéru. Pro osoby s částečnou ztrátou zraku je 

nutné uţití nereflexních značek se silným barevným kontrastem, krátké a srozumitelné 

nápisy psané velkými písmeny. 

 

Omezení smyslového vnímání sluchového  

Poţadavky a potřeby sluchově postiţených osob se především týkají provozních informací 

a komunikačních problémů při vyuţívání staveb. Informace slouţící k orientaci veřejnosti 

podávané v akustické podobě, musí být převedeny i do formy optické. Všechny akustické 

prvky musí být doprovázeny signalizací optickou. Prostory pro shromaţďování a 

poskytování informací je nutné vybavit bezdrátovým přenosem akustických signálů 

(indukční smyčkou). 

 

Osoby pokročilého věku – senioři  

Osobám v pokročilém věku dělá potíţe ujít bez odpočinku 350 – 450 m. Také překonávání 

výškových rozdílů představuje značný problém v chůzi starších lidí. Z těchto důvodů je 

nutné provést opatření, která povedou ke sníţení únavy a pohodlnější chůzi těchto osob. 

Vhodné jsou opatření podporující méně únavnou a náročnou chůzi, např. schodišťové 

podesty, zábradlí, madla s vhodnou výškou aj. 
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2 PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDÍ VE STAVBÁCH OBČANSKÉ 

VYBAVENOSTI 
 

2.1 Bezbariérové uţívání staveb ve stavbách občanské vybavenosti 

 

Předpokladem principů přístupnosti je správné zhodnocení omezujících faktorů uţívání 

staveb pro jednotlivé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Stavby občanské vybavenosti jsou budovy nebo části budov vyuţívané veřejností. Jsou to 

stavby pro správu a řízení, sluţby, obchod a veřejné stravování, stavby pro tělesnou 

výchovu a rekreaci, předškolní zařízení a učiliště, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, 

veřejnou dopravu, místní komunikace atd. 

Ve stavbách občanské vybavenosti je třeba počítat s pohybem handicapovaných 

osob. Přístup veřejnosti do všech prostorů těchto staveb musí být zajištěn vodorovnými 

komunikacemi, schodišti a souběţně vedenými bezbariérovými výtahy nebo rampami. 

Také je nezbytné tyto budovy vybavit vyhovujícími hygienickými zařízeními. 

Základní informace pro orientaci musí být vizuální, akustické a hmatné. Odbavovací 

a registrační systémy musí umoţňovat samostatné uţívání osobami se zrakovým 

postiţením, jinak nesmí být pouţity. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené 

nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro 

všechny uţivatele. Vyhrazené prostory musí být označeny příslušným symbolem, na 

viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Je-li   

u změn dokončených staveb zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě 

umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a přístupové trase k němu. Hygienická 

zařízení a šatny vyuţívané veřejností musí být hmatově označena. 

Bezbariérové uţívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její ţivotnosti.  

 

2.2 Školy   

 

Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory pro pedagogy, 

nepedagogické pracovníky, děti, ţáky i studenty. Při navrhování těchto objektů je třeba 

dbát na potřebné velikosti manipulačních prostor, vhodné velikosti a počet WC (dle 

velikosti školy), vhodné značení všech prostor a bezbariérovost přístupu do všech prostor 

školy. Dále je třeba bezbariérové úpravy včetně velikosti a výšky zařizovacích předmětů 
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(věšáky, umyvadla, pisoáry, WC atd.) podřídit věku a vzrůstu ţáků a studentů. Vyhláška 

398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání 

staveb, definuje jen poţadavky pro dospělé osoby, je tedy na projektantovi, aby navrhl 

vybavení budovy s ohledem na budoucí uţivatele.  

 

2.3 Stavby pro dočasné ubytování 

 

Ve všech stavbách pro dočasné ubytování musí být umoţněn bezbariérový přístup a pobyt 

osobám se sníţenou schopností pohybu a orientace. Pět procent pokojů (min. však jeden 

pokoj) musí být zpřístupněno pro osoby s omezenou schopností pohybu, kde dispoziční 

řešení musí odpovídat manévrovacím moţnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu 

všemi místnostmi a prostory. 

 

2.4 Stavby pro zdravotní a sociální péči 

 

Mezi tyto stavby řadíme objekty pro ambulantní péči, nemocnice, polikliniky, lékárny, 

odborné léčebné ústavy, specializované ústavy, stavby pro sociální péči, lázeňské stavby a 

jesle. Tyto stavby musí být bezbariérově přístupné klientům i zaměstnancům. V lůţkové 

části nemocnic musí být pět procent pokojů přístupných pro osoby s omezenou schopností 

pohybu.  

Ve stavbách pro sociální péči se procento imobilních zvyšuje, coţ musí být při 

navrhování pečlivě zohledněno. Na chodbách ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy jsou 

umístěna madla. Dveře všech místností vedoucích na chodbu jsou otevíravé dovnitř 

místnosti. Mimo hygienického zařízení u kaţdého pokoje je třeba také navrhnout 

v centrální části objektu  společnou koupelnu v návaznosti na tzv. čistící místnost.  
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3 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO 

VŠECHNY2 
 

Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM) byl spuštěn jako podpora 

realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Financování programu je 

zajištěno Vládním plánem financování, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. 7. 2004 

č. 706 a novelizován usnesením vlády ze dne 26. 3. 2008 č. 292. Cílem novelizace bylo 

zejména rozšířit okruh úprav, na něţ je moţné v rámci programu přispívat, a zefektivnit 

dosavadní způsob financování projektů prostřednictvím dotačních programů jednotlivých 

resortů. Usnesením vlády č. 292/2008 došlo také k aktualizaci dokumentu Národní 

rozvojový program mobility pro všechny. 

 

3.1 Cíl programu 

 

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny je: 

 zvýšení bezbariérové dostupnosti sluţeb veřejné a státní správy, zdravotních a 

sociálních sluţeb, pracovních a vzdělávacích příleţitostí a moţností kulturního 

vyţití v rámci obce a regionu, 

 zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce v obcích, 

 zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě  

 zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě. 

 

3.2 Odstraňování bariér v budovách 

 

Toto opatření zahrnuje odstraňování bariér při vstupu do budov i uvnitř budov, zejména 

výstavbu výtahu či zdvihací plošiny a také bezbariérové úpravy hygienických zařízení. 

Prostředky uvolňované v rámci tohoto opatření jsou určeny pouze na budovy, které 

leţí na bezbariérové trase. Podpora se vztahuje na budovy státních a veřejných institucí, 

budovy vzdělávacích a kulturních zařízení a zařízení poskytující zdravotní péči a sociální 

sluţby, domy zvláštního určení a budovy radnic (obecní a městské úřady). 

 

                                                 
2
 Zpracováno dle:   ŠUGÁRKOVÁ, M. (2008)  Národní rozvojový program mobility pro všechny : Základní 

dokumenty 
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Cílem je zvýšení dostupnosti sluţeb pro všechny skupiny obyvatelstva, zapojení občanů do 

systému vzdělání, pracovního procesu a aktivit ve volném čase, zvýšení zájmu obyvatel    

o veřejné dění a zvýšení mobility občanů. Důleţitým měřítkem při posuzování záměrů je 

komplexnost navrhované trasy, tj. celkové propojení budov a bezbariérové dopravy v obci 

či městě. 

 

3.3 Zpřístupňování komunikací pro chodce a uţivatele veřejné dopravy 

 

Toto opatření podporuje budování bezbariérových tras včetně odpovídajících dopravních 

prostředků (ve městech s MHD). V rámci záměrů bezbariérových tras je kladen důraz na 

propojení jednotlivých objektů bezbariérovou dopravou. Podporuje se vytváření 

bezbariérových pěších tras a jejich napojení na dopravní systémy, odstraňování bariér 

stavebního charakteru v MHD, nákup bezbariérových dopravních prostředků a rozvoj 

specifického vozového parku, vybavení dopravních prostředků MHD informačními a 

signalizačními zařízeními pro cestující se sníţenou schopností pohybu a orientace, 

systémová opatření ve městech. 

 

3.4 Řešení projektu v souladu s Národním rozvojovým programem 

mobility pro  všechny 
 

Cílem navrhovaných úprav budov a přístupových cest ke SŠ Stavební a dřevozpracující 

v Ostravě-Zábřehu je zbudovat bezbariérové prostředí pro ţáky, zaměstnance i širokou 

veřejnost. 

Projekt je rozdělen do tří dílčích částí. V části první se paní Jana Škrobianová zabývá 

návrhem bezbariérových tras uvnitř areálu SŠ a tras vedoucích k tomuto areálu,  včetně 

napojení na dopravní systémy. V části druhé řeší Mgr. Zbyněk Vávra budovu 

zabezpečující teoretickou výuku ţáků a budovy sportovního vyţití. Řešení třetí části 

projektu je tématem této bakalářské práce. 

V rámci programu mobility nejsou podporovány samostatné projekty bez návaznosti 

na komplexně řešené bezbariérové trasy. Z těchto důvodu je zapotřebí předkládat 

navrhované úpravy SŠ Stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu jako jeden celek. 
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4 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY BUDOV 

 

Navrhované úpravy v části areálu SŠ stavební a dřevozpracující, příspěvkové organizace se 

sídlem v Ostravě-Zábřehu, U Studia 33, řeší odstranění bariér v budově internátu, 

kulturním sále, pavilonu stravování, hlavní vrátnici, zdravotnickém zařízení a spojovacím 

vestibulu vedoucím z budovy internátu do budov teoretického vyučování. Tyto úpravy jsou 

navrţeny tak, aby konstrukční zásahy do řešených objektů byly co nejmenší, a aby se co 

nejméně měnilo dispoziční uspořádání v budovách. Navrhované úpravy v budově hlavní 

vrátnice jsou provedeny ve dvou variantách.  

 

4.1 Budova internátu 

 

Budova internátu má osm nadzemních a jedno podzemní podlaţí. Nachází se v severo-

západní části areálu. V minulosti slouţila pro ubytování učňů středního odborného učiliště. 

Jelikoţ se jednalo o učiliště stavebního směru, tak 95 procent ţáků bylo chlapců. Z tohoto 

důvodu jsou hygienická zařízení jednotlivých podlaţí konstruovaná převáţně pro muţe. 

Umývárny v 7. a 8. NP nejsou odděleny pro muţe a ţeny. 

1. NP je 0,750 m nad úrovní terénu, konstrukční výška jednotlivých podlaţí činí        

3 300 mm. Konstrukční systém budovy  je rámový, monolitický s příčnými rámy. 

Obvodové výplňové zdivo je z betonových dílců o tl. 375 mm. Vnitřní zdivo je 

z metrických pálených dutých cihel tl. 150 mm. Budova má obdélníkový půdorys              

o vnějších rozměrech 32 800 x 13 800 mm. Stropy jsou ţelezobetonové, monolitické. 

Střecha je plochá, dvouplášťová, odvětrávaná, s atikou a vnitřními dešťovými svody. 

V roce 2010 byla provedena úprava obvodového pláště budovy, fasáda opatřena 

tepelnou izolací z polystyrenu tl. 150 mm a střecha tepelnou izolací z polystyrenu tl. 200 

mm. Byla instalována nová plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem. Dispozičně je 

budova ve    2. – 8. NP podélně rozdělena průchozí chodbou délky 32 000 mm, ze které se 

vchází do pokojů a kanceláří (viz výkres č. 03). Průchozí chodby v 1. NP a 1. PP mají 

délku 28 000 mm. Budova je vybavená bezbariérovým výtahem a dvouramenným 

schodištěm. V suterénu se nacházejí skladovací prostory, do kterých není umoţněn přístup 

pro veřejnost. 1. NP slouţí jako ekonomický úsek pro celý areál SŠ. Ve 2. – 6. NP jsou 

kanceláře soukromých firem a 7. a 8. NP je provozováno jako ubytovna. V kaţdém podlaţí 

ubytovny se nachází 14 pokojů, které je moţno povaţovat z hlediska jejich velikosti a 
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přístupu za bezbariérové. Budova je bezbariérově přístupná pouze z východní části, kde se 

nachází nově zbudovaná bezbariérová rampa (viz výkres č. 04). V její těsné blízkosti se 

nachází jediné bezbariérové WC v celém areálu střední školy (viz výkres č. 02). Vstup       

z hlavní vrátnice do budovy internátu je bezbariérově nepřístupný.  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6  Budova internátu (západní strana)     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.1.1 Hygienická zařízení v budově internátu 2. – 6. NP, stávající stav (výkresy č. 03, 

05) 

Hygienická zařízení ve 2. – 6. NP jsou situována v severovýchodní části budovy pod sebou 

a jsou dispozičně shodná. Jejich půdorysné rozměry jsou 6 027 x 5 325 mm. V těchto 

prostorech se nacházejí tři stoupající litinová potrubí o průměru 125 mm. Hygienické 

zařízení v kaţdém z těchto podlaţí jsou s oddělenými prostory pro muţe a ţeny. Pánská 

část je vybavena třemi pisoáry, čtyřmi WC kabinami a jedním umyvadlem. Do toalet pro 

pány se vchází z hlavní chodby přes zádveří, jehoţ součástí je úklidová komora. Dámská 

část je vybavena čtyřmi WC kabinami a čtyřmi umyvadly. Do dámských toalet se vchází 

z hlavní chodby přes zádveří, ve kterém je umístěno umyvadlo. V současné době jsou tato 

hygienická zařízení jiţ morálně zastaralá a bezbariérově zcela nepřístupná.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Hygienická zařízení v budově internátu 2. – 6. NP     Zdroj: Vlastní foto 
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4.1.2 Hygienická zařízení v budově internátu 2. – 6. NP, návrhy úprav (výkres č. 05) 

Navrhované úpravy budou provedeny formou změny dispozic stávajících hygienických 

zařízení, a to zbudováním samostatné bezbariérové toalety dle vyhlášky MMR č. 398/2009 

Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, a 

přestavbou hygienických zařízení pro muţe a ţeny tak, aby splňovala kritéria dle vyhlášky 

MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

 

Zbudování bezbariérové toalety 

Návrh počítá se zbudováním samostatné bezbariérové toalety půdorysných rozměrů 2 700 

x 2 415 mm, společné pro muţe i ţeny. Vstup bude zajištěn 900 mm širokými dveřmi. 

Tyto dveře se musí otevírat směrem ven a být opatřeny z vnitřní strany vodorovným 

madlem ve výšce 850 mm a z vnější strany štítkem s hmatným orientačním znakem a 

příslušným znakem v Braillově písmu. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. 

Toaleta musí být vybavena speciální závěsnou záchodovou mísou, která bude 

osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní 

stěnou kabiny musí být min. vzdálenost 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy je 

navrţena ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude ve výši 900 

mm nad podlahou a v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu záchodové mísy 

ve výšce 150 mm a 900 mm nad podlahou musí být umístěny ovladače signalizace systému 

nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy jsou navrţena madla ve vzájemné 

vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Jelikoţ bude záchodová mísa 

přístupná pouze z pravé strany musí být madlo na straně přístupu sklopné, přesahující 

záchodovou mísu o 100 mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a 

záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. 

Speciální umyvadlo, opatřeno stojánkovou výtokovou baterií, bude umoţňovat 

podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana je navrţena ve výšce 800 mm nad podlahou. 

Vedle umyvadla je zapotřebí umístit vodorovné i svislé madlo délky 500 mm. 

Zrcadlo nad umyvadlem je navrţeno jako sklopné o rozměru 900 x 450 mm. Spodní 

hrana zrcadla bude ve výši 900 mm a horní hrana ve výši 1800 mm nad podlahou. 

Bezbariérová toaleta bude dále vybavena dávkovačem mýdla, háčkem na oděvy,       

a odpadkovým košem. 
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Přestavba hygienických zařízení pro muţe a ţeny 

Součástí úprav je přestavba hygienických zařízení s oddělenými úseky pro muţe a ţeny. 

Do hygienických zařízení pro muţe se bude vcházet z hlavní chodby přes zádveří, ve 

kterém se umístí dvojité umyvadlo. V pánských toaletách budou zbudovány tři WC 

kabinky o půdorysných rozměrech 860 x 1 250 mm. Součástí hygienických zařízení pro 

muţe budou dva pisoáry. 

Do hygienických zařízení pro ţeny se bude vcházet z hlavní chodby přes zádveří, ve 

kterém bude umyvadlo. V dámských toaletách jsou navrţeny tři WC kabinky o 

půdorysných rozměrech 860 x 1 250 mm a naproti nim dvě umyvadla opatřená pákovými 

bateriemi a dávkovačem mýdla. 

Vstupní dveře je nutné opatřit štítky s hmatným orientačním znakem a příslušným 

znakem v Braillově písmu. 

                                                                                                                     

4.1.3 Hygienická zařízení v budově internátu 7. – 8. NP, stávající stav (výkresy č. 06, 

07) 

Hygienická zařízení v 7. – 8. NP jsou situována v severovýchodní části budovy pod sebou 

a jsou dispozičně shodná. Jejich půdorysné rozměry jsou 6 027 x 5 325 mm. V těchto 

prostorech se nacházejí tři stoupající litinová potrubí o průměru 125 mm. Hygienická 

zařízení v kaţdém z těchto podlaţí jsou rozdělena na toalety pro muţe a umývárnu. 

Dámská toaleta se nachází v zádveří umývárny a je vybavena pouze jedním záchodem a 

umývátkem. Toaleta pro pány je vybavena čtyřmi WC kabinami a čtyřmi umyvadly. Do 

těchto toalet se vchází z hlavní chodby přes zádveří. Umývárna v minulosti slouţila pouze 

muţům a dosud nebyla modernizována či alespoň rozdělena pro potřeby obou pohlaví.     

V současné době jsou tato hygienická zařízení jiţ morálně zastaralá, dispozičně špatně 

řešená a bezbariérově zcela nepřístupná.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Hygienická zařízení v budově internátu 7. – 8. NP     Zdroj: Vlastní foto 
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4.1.4 Hygienická zařízení v budově internátu 7. – 8. NP, návrhy úprav (výkresy č. 06, 

07) 

Navrhované úpravy budou provedeny přestavbou hygienických zařízení pro muţe a ţeny 

tak, aby splňovala kritéria dle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích na výstavbu, a zbudováním samostatného bezbariérového hygienického 

zařízení dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

 

Zbudování bezbariérového hygienického zařízení 

Návrh počítá se zbudováním samostatného bezbariérového hygienického zařízení 

půdorysných rozměrů 2 700 x 2 415 mm, společného pro muţe i ţeny. Vstup bude z hlavní 

chodby. Vstupní dveře, široké 900 mm, se budou otevírat směrem ven a musí být opatřeny 

z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 850 mm a ze strany vnější štítkem 

s hmatným orientačním znakem a příslušným znakem v Braillově písmu. Zámek dveří 

musí být odjistitelný zvenku. 

Speciální závěsná záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od 

boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny bude 700 mm. Horní hrana 

sedátka záchodové mísy je navrţena ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání 

splachovacího zařízení bude ve výši 900 mm nad podlahou a v dosahu osoby sedící na 

záchodové míse. V dosahu záchodové mísy ve výšce 150 mm a 900 mm nad podlahou 

musí být umístěny ovladače signalizace systému nouzového volání. Po obou stranách 

záchodové mísy budou umístěna madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 

mm nad podlahou. Jelikoţ bude záchodová mísa přístupná pouze z pravé strany musí být 

madlo na straně přístupu sklopné, přesahující záchodovou mísu o 100 mm. Madlo na 

opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 

mm. 

Speciální umyvadlo opatřeno stojánkovou výtokovou baterií bude umoţňovat 

podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana je navrţena ve výšce 800 mm nad podlahou. 

Vedle umyvadla bude umístěno vodorovné i svislé madlo délky 500 mm. Zrcadlo nad 

umyvadlem je navrţeno jako sklopné o rozměru 900 x 450 mm. spodní hrana zrcadla je 

navrţena ve výši 900 mm a horní hrana ve výši 1 800 mm nad podlahou. 

Součástí bezbariérového hygienického zařízení v prostorách ubytovací části budovy 

bude sprchový kout o půdorysných rozměrech 1 280 x 1 000 mm. Výška navrţeného 

sprchového koutu je 2 000 mm, šířka posuvných dveří 1 100 mm, s moţností ovládání 
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zvenku i zevnitř. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového koutu nepřesáhne 20 mm. 

Sklon podlahy ve sprchovém koutu je navrţen 2 procenta. Sprchový kout musí být 

vybaven sklopným sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou. 

Ve vzdálenosti 750 mm od rohu sprchového koutu bude na stěně kolmé k sedáku ruční 

sprcha s pákovou baterií. V místě ruční sprchy je navrţeno vodorovné i svislé pevné 

madlo. Vodorovné madlo délky 650 mm bude umístěno 300 mm od rohu sprchového 

koutu ve výšce  800 mm nad podlahou. Svislé madlo délky 600 mm bude umístěno 900 

mm od rohu sprchového koutu. Sklopné madlo délky 800 mm se umístí ve vzdálenosti 300 

mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. V dosahu ze sedátka ve výšce 150 

mm a 900 mm nad podlahou musí být ovladače signalizace systému nouzového volání. 

Bezbariérové hygienické zařízení bude dále vybaveno dávkovačem mýdla, háčkem 

na oděvy a odpadkovým košem.  

 

Přestavba hygienických zařízení pro muţe a ţeny 

Součástí úprav je přestavba hygienických zařízení s oddělenými úseky pro muţe a ţeny. 

Na toalety pro muţe se bude vcházet z hlavní chodby přes zádveří s dvojitým  

umyvadlem. Na pánských toaletách budou zbudovány tři WC kabinky o půdorysných 

rozměrech 860 x 1 250 mm. Součástí toalet pro muţe mají být také dva pisoáry.  

Do toalet pro ţeny se bude vcházet z hlavní chodby přes zádveří, ve kterém bude 

umyvadlo. V dámských toaletách se vybudují tři WC kabinky o půdorysných rozměrech 

860 x 1 250 mm a naproti nim budou dvě umyvadla opatřené pákovými bateriemi a 

dávkovačem mýdla. 

Nově navrţená umývárna je oddělená pro muţe i ţeny. Vstupy do umýváren jsou 

z hlavní chodby plnými, 800 mm širokými dveřmi. Do umýváren se vstupuje přes zádveří 

půdorysných rozměrů 1 725 x 2 800 mm. Kaţdá z umýváren má půdorysné rozměry 2 800 

x 3 500 mm, jsou zde navrţeny tři sprchové boxy o rozměrech 800 x 1 000 mm. Výška 

sprchových boxů bude 2 200 mm. Obě umývárny budou vybaveny dvěma umyvadly 

posazenými v desce z umělého kamene, věšáky pro ručníky a dvěma skříňkami. 

Všechny vstupní dveře je nutné opatřit štítky s hmatným orientačním znakem a 

příslušným znakem v Braillově písmu. 
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4.1.5 Výtah v budově internátu 1. – 8. NP, stávající stav (výkres č. 03) 

Bezbariérový výtah byl uveden do provozu v roce 2007. Klec výtahu má šířku 800 mm a 

hloubku 1 800 mm. Volná plocha před nástupními místy do výtahu je 3 800 x 3 500 mm. 

Dveře výtahu jsou samočinně vodorovně posuvné, jejich šíře činí 800 mm. 

Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu jsou v maximální výšce  

1 070 mm a vyčnívají na povrch okolní plochy o 2 mm. Reliéfní značky jsou ryté a vlevo 

od ovladače je příslušný Braillův znak. Výtah je vybaven optickou signalizací, dostatečně 

osvětlen a opatřen vhodným zrcadlem umístěným proti výtahovým dveřím. 

V kleci výtahu chybí sklopné sedátko a akustická hlasová signalizace. 

V současnosti není výtah bezbariérově dostupný z budovy hlavní vrátnice, ani 

z budov určených pro teoretickou výuku ţáků střední školy. 

 

  Chyba! 

 

 

 

 

 

   
 

Obr. 9  Bezbariérový výtah v budově internátu 1. – 8. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.1.6 Výtah v budově internátu 1. – 8. NP, návrhy úprav 

Vzhledem k tomu, ţe výtah je poměrně nový a postaven jako bezbariérový dle vyhlášky   

č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zajišťujících přístupnost a uţívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, navrhované úpravy spočívají 

pouze ve výměně ovládacího panelu v kleci výtahu tak, aby reliéfní značky nebyly ryté a 

Braillův znak s parametry standardní sluţby byl vţdy vpravo od ovladače. 

Dále je potřeba klec výtahu vybavit sklopným sedátkem umístěným v dosahu 

ovladačů. V neposlední řadě je nutné opatřit klec výtahu i stanice akustickou hlasovou 

signalizací. 
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4.1.7 Hlavní chodby v budově internátu 1. – 8. NP, stávající stav 

Chodby v 1. NP a 1. PP jsou dlouhé 28 000 mm a široké 2 100 mm. Chodby ve 2. – 8. NP 

jsou dlouhé 32 000 mm a široké 2 100 mm. 

Na chodbách se nenacházejí ţádné zařizovací předměty či jiné překáţky. Hasící 

přístroje jsou umístěny na dobře viditelných místech. 

Sklobetonové příčky u hlavního schodiště ve 2. – 8. NP jsou kontrastně málo 

rozeznatelné. Značení únikových cest a jiné orientační prvky na chodbách jsou 

nedostatečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Hlavní chodby v budově internátu 1. – 8. NP    Zdroj: Vlastní foto 

 

4.1.8 Hlavní chodby v budově internátu 1. – 8. NP, návrhy úprav 

Sklobetonové příčky je vhodné opatřit kontrastní páskou ve výši 1 250 mm nad podlahou. 

Hlavní chodby jsou dlouhé a z tohoto důvodu špatně prosvětlené. 

Při plánovaných povrchových úpravách, malířských a natěračských pracích se 

doporučuje pouţití světlejších odstínů barev. Při plánované výměně podlahových krytin na 

chodbách se také doporučuje provést kontrastní značení podlah s vodícími liniemi. 

 

4.1.9 Hlavní chodby v budově internátu 1. PP, 1. – 8. NP, stávající stav 

Dvouramenné ţelezobetonové schodiště s podestou se nachází v západní části budovy 

internátu v prostoru za výtahovou šachtou. Kaţdé schodišťové rameno má devět 150 mm 

vysokých a 1 000 mm širokých schodišťových stupňů. Schodišťová ramena jsou vybavena 

na pravé straně dřevěnými madly, která jsou ukotvena pomocí ocelových úchytek 60 mm 

od vodorovné konstrukce. Madla jsou umístěna 900 mm nad hranou kaţdého 

schodišťového stupně. Poslední schodišťově stupně madla přesahují o 150 mm. 
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Obr. 11  Hlavní schodiště v budově internátu 1. PP, 1. – 8. NP     Zdroj: vlastní foto 

 

4.1.10 Hlavní chodby v budově internátu 1. PP, 1. – 8. NP, návrhy úprav 

Vzhledem k umístění a rozměrům schodiště zahrnuje navrhovaná úprava pouze kontrastní 

značení stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně a montáţ dřevěných 

madel na levé straně schodišťových ramen.  

Kontrastní označení bude provedeno protiskluzovou páskou 50 mm širokou v barvě 

ţluté. Schodišťový prostor je nutné vybavit  vhodným značením únikových cest. 

 

4.2 Bezbariérová toaleta 1. NP 

  

4.2.1 Bezbariérová toaleta 1. NP, stávající stav (výkres č. 02) 

Bezbariérová toaleta byla vybudovaná v r. 2006 dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zajišťujících přístupnost a uţívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Její půdorysné rozměry jsou 1 800 x 2 300 mm. Chybí zde 

vhodné zrcadlo, nouzová signalizace a zámek vstupních dveří odjistitelný zvenku.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12  Bezbariérová toaleta 1. NP     Zdroj: Vlastní foto 
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4.2.2 Bezbariérová toaleta 1. NP, návrhy úprav 

Zařízení toalety je nutno doplnit o sklopné zrcadlo, o rozměrech 450 x 900 mm s dolní 

hranou 900 mm nad podlahou a horní hranou 1 800 mm nad podlahou. 

Vstupní dveře jsou otevíravé směrem ven a jsou opatřeny z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 850 mm. Tyto dveře musí být vybaveny vhodným zámkem, 

který bude odjistitelný zvenku. Vstupní dveře je nutné opatřit štítkem s hmatným 

orientačním znakem a příslušným znakem v Braillově písmu. 

V dosahu záchodové mísy ve výšce 150 mm a 900 mm nad podlahou musí být 

umístěny ovladače signalizace systému nouzového volání. Signalizace bude napájena 

vlastním zdrojem elektrické energie, aby nemusel být proveden zásah do stávající 

elektroinstalace. 

Poslední úpravou bude nalepení průsvitné fólie do oken v toaletě tak, aby se okna 

stala neprůhledná, ale zároveň propouštěla dostatek denního světla. 

 

4.3 Budova hlavní vrátnice 1. NP 

 

4.3.1 Hlavní vrátnice 1. NP, stávající stav (výkres č. 02) 

Budova hlavní vrátnice se nachází v severní části areálu s napojením na budovu internátu a 

pavilónu stravování. Nad hlavní vrátnicí vede  spojovací vestibul z budovy internátu do 

budov určených pro teoretickou výuku ţáků střední školy. Podlaha hlavní vrátnice je 0,840 

m nad úrovní terénu, konstrukční výška podlaţí činí 3 300 mm. 

Obvodové zdivo budovy je z betonových dílců tl. 200 mm. Vnitřní zdivo je 

z metrických pálených dutých cihel tl. 150 mm. Budova je obdélníkového půdorysu           

o vnějších rozměrech 21 000 x 9 800 mm. Stropy jsou ţelezobetonové, monolitické. 

V roce 2010 byla provedena úprava obvodového pláště budovy, fasáda opatřena 

tepelnou izolací z polystyrenu tl. 150 mm. Budova byla opatřena novými platovými okny a 

dveřmi s izolačním dvojsklem. 

Budova  slouţí jednak jako hlavní vrátnice pro celý areál SŠ, ale nacházejí se zde 

také kanceláře soukromých firem. V její blízkosti se nachází jediné bezbariérové WC 

v celém areálu (viz výkres č. 02), které je však z hlavní vrátnice bezbariérově nepřístupné. 

Vstup do budovy určený pro veřejnost je ze severu a přístupová komunikace v jeho 

blízkosti je široká 11 000 mm se sklonem v podélném směru 1,5 procenta. Vstup do 

budovy zajišťuje 3 290 mm široké schodiště s podestou o rozměrech 5 570 x 2 230 mm. 



 22 

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně nejsou kontrastně rozeznatelné od 

okolí. Schodišťová podesta má podélný sklon 2 procenta a je opatřena ocelovým zábradlím 

vysokým 900 mm, jehoţ součástí je ve výši 250 mm vodící tyč pro osoby se zrakovým 

postiţením. Nedostatkem zábradlí je chybějící přesah madla nástupního schodišťového 

stupně o 150 mm. Vstup do objektu je zajištěn dvěmi dvoukřídlovými dveřmi o rozměrech 

1 400 x 2 000 mm. Hlavní křídla umoţňují otevření o 900 mm. Zasklení obou vstupních 

dveří začíná ve výši 500 mm nad podlahou. Kontrastní označení je zajištěno pouze jednou, 

nepříliš jasně viditelnou, kontrastní páskou ve výši 1 250 mm nad podlahou. 

Recepce budovy hlavní vrátnice, slouţící zaměstnancům, ubytovaným hostům           

i veřejnosti, je otevřena nepřetrţitě. Bohuţel tato recepce není z ţádného vstupu do budovy 

bezbariérově přístupná. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Hlavní vrátnice 1. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.3.2 Hlavní vrátnice 1. NP, návrhy úprav 

Navrhované úpravy jsou navrţeny ve dvou variantách, zaměřených na bezbariérové 

zpřístupnění hlavní vrátnice a vstupu do budovy internátu a pavilónu stravování z hlavní 

vrátnice. 

Pro obě varianty je navrţeno do vestibulu vrátnice umístit elektrickou zdvihací 

plošinu, o rozměrech zdvihací podesty 1 800 x 1 020 mm, která bude překonávat výškový 

rozdíl 0,750 m. Nosnost zdvihací plošiny je 300 kg. Podlaha plošiny je z nerezového 

plechu s úpravou proti skluzu. Elektrická zdvihací plošina bude umístěna po levé straně 

schodiště vedoucího do budovy internátu a pavilónu stravování. Zdvihací plošina i vnitřní 

schodiště bude nově opatřeno ocelovým zábradlím s přesahem madla o 150 mm hranu 

prvního schodišťového stupně. Výška zábradlí bude 900 mm s vodící tyčí pro osoby se 

zrakovým postiţením ve výši 250 mm. Zábradlí bude opatřeno dřevěnými madly. Stupnice 
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nástupního a výstupního schodišťového stupně budou opatřeny kontrastní protiskluzovou 

páskou ţluté barvy. 

Přepáţka recepce bude nově vybavena oboustranným komunikačním systémem 

umoţňujícím indukční poslech. Kontrastní označení dveří budou zajišťovat dvě pásky 

modré barvy ve výši 900 mm a 1 500 mm nad úrovní podlahy. 

 

Varianta A (výkres č. 09) 

V této variantě je navrţeno upravit pravou stranu schodišťové podesty hlavního vstupu,     

a přistavět zde bezbariérovou ţelezobetonovou rampu. Úprava pravé strany schodišťové 

podesty bude spočívat v odstranění části zábradlí a v přípravě pro konstrukční napojení 

navrhované bezbariérové rampy. 

Nově zbudovaná rampa ve tvaru písmene L bude mít celkovou délku 16 483 mm, 

šířku 1 500 mm, podélný sklon 6,25 procenta a příčný sklon 1,0 procenta. Rampa bude 

přerušena dvěma podestami v délce 1 500 mm. První z podest bude ve vzdálenosti 6 240 

mm z navazující komunikace pro pěší. Druhá pak bude v místě zalomení bezbariérové 

rampy. Obě podesty budou mít sklon pouze v podélném směru 1,5 procenta. Povrch všech 

pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Rampa bude oboustranně 

opatřena ocelovým zábradlím, navazujícím na zábradlí schodišťové podesty hlavního 

vstupu. Madlo zábradlí musí přesahovat o 150 mm hranu prvního schodišťového stupně. 

Výška zábradlí bude 900 mm s vodící tyčí pro osoby se zrakovým postiţením ve výši 250 

mm. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně budou opatřeny kontrastní 

protiskluzovou páskou ţluté barvy 

 

Výhody varianty A: 

 větší moţnost uţívání rampy (seniory, osobami s kočárkem aj.),     

 levný provoz a údrţba,  

 niţší pořizovací náklady. 

 

Nevýhody varianty A: 

 velká prostorová náročnost zhotovené bezbariérové rampy, 

 nutnost úpravy rozvaděče el. energie, který se nachází v její těsné blízkosti, 

 delší doba výstavby. 
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Varianta B (výkres č. 10) 

Tato varianta řeší úpravu pravé strany schodišťové podesty hlavního vstupu tak, aby zde 

bylo moţno zbudovat bezbariérovou elektrickou zdvihací plošinu. Úprava pravé strany 

schodišťové podesty bude spočívat v odstranění části zábradlí, dobetonování schodišťové 

podesty o 670 mm a v přípravě pro konstrukční napojení navrhované bezbariérové 

elektrické zdvihací plošiny. Zdvihací plošina i nově upravená schodišťová podesta budou 

opatřeny ocelovým zábradlím. Výška zábradlí bude 900 mm s vodící tyčí pro osoby se 

zrakovým postiţením ve výši 250 mm. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového 

stupně budou opatřeny kontrastní protiskluzovou páskou ţluté barvy 

 

Výhody varianty B: 

 malá prostorová náročnost, 

 rychlejší realizace stavby. 

                                          

Nevýhody varianty B: 

 nemoţnost uţívání plošiny širší veřejnosti, 

 finančně náročnější provoz (spotřeba el. energie) a údrţba, 

 vyšší pořizovací cena.  

 

4.4 Budova zdravotnického zařízení 

 

Budova zdravotnického zařízení je v západní části areálu. Nachází se zde zubní ambulance. 

Budova je jednopodlaţní. 1. NP je 0,750 m nad úrovní terénu, konstrukční výška podlaţí 

činí 3 300 mm. Konstrukční systém budovy je rámový, monolitický s příčnými rámy. 

Obvodové výplňové zdivo je z betonových dílců tl. 375 mm a 400 mm. Vnitřní zdivo je 

z metrických pálených dutých cihel. Budova je obdélníkového půdorysu o vnějších 

rozměrech 20 500 x 14 600 mm. Stropy jsou ţelezobetonové, monolitické. Střecha je 

plochá, dvouplášťová, odvětrávaná, s atikou a vnitřními dešťovými svody. 

V roce 2010 byla provedena úprava obvodového pláště budovy, fasáda opatřena 

tepelnou izolací z polystyrenu tl. 150 mm, střecha tepelnou izolací z polystyrenu tl. 200 

mm. V obvodovém plášti byla instalována nová platová okna a dveře s izolačním 

dvojsklem. 
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Hygienické zařízení i ordinace zubního lékaře jsou bezbariérově nepřístupné. Dveře 

společných prostor i jednotlivých místností jsou opatřeny dřevěnými prahy. Prahy jsou 

vysoké 25 mm nad úrovní podlahy. Vstup do budovy je zajištěn venkovním schodištěm.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Obr. 14  Budova zdravotnického zařízení 1. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.4.1 Vstup do zdravotnického zařízení, stávající stav (výkres č. 02) 

Vstup do budovy je ze západní strany. Přístupová komunikace k budově je asfaltová, 

široká 2 000 mm. Vstup do budovy zajišťuje 2 500 mm široké schodiště s podestou            

o rozměrech 2 500 x 800 mm. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně 

nejsou kontrastně rozeznatelné od okolí. 

Schodišťová podesta má podélný sklon 3 procenta a je opatřena ocelovým zábradlím 

vysokým 900 mm, jehoţ součástí je ve výši 250 mm vodící tyč pro osoby se zrakovým 

postiţením. Vstup do objektu je zajištěn dvoukřídlovými dveřmi o rozměrech 1 500 x        

2 000 mm. Hlavní křídlo je moţno otevírat o 900 mm. Zasklení vstupních dveří začíná ve 

výši 500 mm nad podlahou. Kontrastní označení dveří i příslušných schodišťových stupňů 

zde chybí. 

Vstup není opatřen zvonkovým panelem ani oboustranným komunikačním systémem 

umoţňujícím indukční poslech či elektronickým vrátným s akustickou a optickou 

signalizací, ale v provozní době jsou vstupní dveře stále otevřené. Vstup do vnitřních 

prostor je bezbariérově nepřístupný. 
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Obr. 15  Vstup do budovy zdravotnického zařízení 1. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.4.2 Vstup do budovy zdravotnického zařízení, návrhy úprav (výkres č. 11) 

Z důvodu rozměrově nevyhovující vstupní podesty a havarijního stavu schodiště, je 

navrţeno stávající schodiště vybourat. V místech vybouraného schodiště dojde k rozšíření 

podesty. Na severní straně nově zbudované podesty bude ţelezobetonové schodiště a 

bezbariérová ţelezobetonová rampa. Nové schodiště je navrţeno v šíři 1 500 mm, bude mít 

pět schodišťových stupňů 160 mm vysokých, s nášlapnou plochou 300 mm. Stupnice 

nástupního a výstupního schodišťového stupně budou opatřeny kontrastní protiskluzovou 

páskou ţluté barvy. 

Nově zbudovaná rampa ve tvaru písmene U bude mít celkovou délku 16 483 mm, 

šířku 1 500 mm, podélný sklon 6,25 procenta a příčný sklon 1,0 procenta. Rampa bude 

přerušena podestou v délce 3 200 mm. Podesta bude začínat ve vzdálenosti 4 900 mm        

z navazující komunikace pro pěší. Podesta bezbariérové rampy je navrţená se sklonem 

pouze v podélném směru 1,5 procenta. Povrch všech pochozích ploch bude rovný, pevný a 

upravený proti skluzu. Rampa i schodiště budou oboustranně opatřeny ocelovým 

zábradlím navazujícím na zábradlí schodišťové podesty. Madlo zábradlí musí přesahovat  

o 150 mm hranu prvního schodišťového stupně. Výška zábradlí bude 900 mm s vodící tyčí 

pro osoby se zrakovým postiţením ve výši 250 mm. Stěny nových konstrukcí budou 

obloţeny obklady imitující cihlu v barvě podzim. 

Vstup se opatří alespoň zvonkovým panelem. Kontrastní označení dveří budou 

zajišťovat dvě pásky fialové barvy ve výši 900 mm a 1 500 mm nad úrovní podlahy. 

Ve všech vnitřních prostorech i v jednotlivých místnostech budou odstraněny 

dřevěné dveřní prahy. V případě, ţe odstranění dveřních prahů nebude moţné, sníţí se 

jejich výška na maximální hodnotu 20 mm.  
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4.4.3 Hygienické zařízení v budově zdravotnického zařízení, stávající stav (výkres č. 02) 

V budově se nachází jedno hygienické zařízení, půdorysných rozměrů 2 800 x 2 414 mm. 

Toto zařízení je rozděleno na části pro ţeny a muţe, je morálně zastaralé a bezbariérově 

nepřístupné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Hygienické zařízení v budově zdravotnického zařízení 1. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.4.4 Hygienické zařízení v budově zdravotnického zařízení, návrhy úprav (výkres       

č. 08) 

Navrhované úpravy budou provedeny v současné dispozici hygienického zařízení, jehoţ 

půdorysné rozměry činí 2 800 x 2 415 mm. Úpravy budou řešeny vybouráním dělících 

příček obou toalet a zbudováním bezbariérové toalety. 

Vstup do toalety půdorysných rozměrů 2 800 x 2 415 mm bude zajištěn 900 mm 

širokými dveřmi otevírajícími se  směrem ven. Tyto dveře musí být opatřeny z vnitřní 

strany vodorovným madlem ve výšce 850 mm, a ze strany vnější štítkem s hmatným 

orientačním znakem a příslušným znakem v Braillově písmu. Zámek dveří musí být 

odjistitelný zvenku. Toaleta bude vybavena speciální závěsnou záchodovou mísou, která 

musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy 

a zadní stěnou kabiny bude 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 

460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je navrţeno ve výši 900 mm nad 

podlahou a v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu záchodové mísy musí být 

umístěny ovladače signalizace systému nouzového volání, a to ve výšce 150 mm a 900 mm 

nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy budou umístěna madla ve vzájemné 

vzdálenosti 600 mm. Tyto madla budou připevněna ve výši 800 mm nad podlahou. Pravé 

madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Madlo na straně levé bude pevné a 

záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. 
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Umyvadlo opatřeno stojánkovou výtokovou baterií bude umoţňovat podjezd osoby na 

vozíku a jeho horní hrana je navrţena ve výšce 800 mm nad podlahou. Vedle umyvadla 

musí být umístěno vodorovné i svislé madlo délky 500 mm. Sklopné zrcadlo nad 

umyvadlem 900 x 450 mm bude mít spodní hranu ve výši 900 mm a horní hranu ve výši    

1 800 mm nad podlahou. Bezbariérová toaleta bude ještě vybavena  dávkovačem mýdla, 

háčkem na oděvy a odpadkovým košem.                                                                                                                      

 

4.5 Pavilón stravování 1. NP 

 

4.5.1 Pavilón stravování 1. NP, stávající stav 

Pavilón stravování se nachází v 1. NP, a je v současnosti vyuţíván pouze jako kulturní sál 

s kapacitou 130 míst k sezení. Příleţitostně se zde pořádají dny otevřených dveří a 

pracovní porady. 

V pavilónu je hygienické zařízení pro muţe i ţeny, a v těsné blízkosti se nachází 

bezbariérová toaleta. Chybí zde bezdrátový přenos akustických signálů (indukční smyčka). 

Nevhodně provedený je ocelový nájezd u vstupních dveří.  

   

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 17  Pavilón stravování 1. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.5.2 Pavilón stravování 1. NP, návrhy úprav 

Jedinou bariéru pro osoby se sníţenou schopností pohybu je ocelový nájezd u vstupních 

dveří. Převýšení podlahy v kulturním sále nad podlahu před vstupními dveřmi činí 90 mm. 

Je navrţena výměna stávajícího nájezdu za ocelový nájezd délky 800 mm, který 

umoţní osobě na vozíku pohodlnější vjezd do místnosti. 

Kulturní sál s kapacitou 130 osob bude nově vybaven mobilním oboustranným 

komunikačním systémem umoţňujícím indukční poslech. 
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4.6 Spojovací vestibul 2. NP 

 

4.6.1 Spojovací vestibul 2. NP, stávající stav (výkres č. 03)  

Vestibul spojující budovu internátu s budovou slouţící k teoretické výuce ţáků má délku 

35 500 mm a šířku 9 800 mm. Z prostor vestibulu se vchází do zasedací místnosti a 

kanceláří vedení SŠ. Zasedací místnost je nově zrekonstruovaná a bezbariérově přístupná, 

ale chybí zde bezdrátový přenos akustických signálů (indukční smyčka). 

Spojovací vestibul je dostatečně prosvětlen denním světlem. Nevyhovující je 

kontrastní značení podlah a schodiště. Vstup do budov teoretického vyučování je ze 

spojovacího vestibulu bezbariérově nedostupný. Bariéru zde tvoří schodiště překlenující 

výškový rozdíl budovy internátu a budovy pro teoretickou výuku ţáků. Rozdíl výškových 

úrovní zde činí 900 mm a překonává jej šest schodišťových stupňů s 290 mm širokou 

nášlapnou plochou. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Spojovací vestibul 2. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.6.2 Spojovací vestibul 2. NP, návrhy úprav (výkres č. 12) 

Navrhovanou úpravou bude dosaţeno bezbariérového zpřístupnění budovy pro teoretickou 

výuku s budovou internátu. Stávající schodiště je pouze vyrovnávací a je postaveno na 

ţelezobetonové stropní konstrukci vrátnice školní budovy (není nosnou konstrukcí). 

Za těchto podmínek bude nejefektivnější řešení vybourat 1 376 mm z pravé části 

schodiště a na jeho místě postavit elektrickou zdvihací plošinu. Rozměry zdvihací podesty 

jsou 1 800 x 1020 mm, překonávaný výškový rozdíl činí 0,900 m. Nosnost zdvihací 

plošiny je 300 kg. Podlaha plošiny je z nerezového plechu s úpravou proti skluzu. 

Elektrická zdvihací plošina bude umístěna po pravé straně chodby vedoucí do budovy 

internátu a pavilónu stravování. Zdvihací plošina i schodiště bude nově opatřeno ocelovým 
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zábradlím s přesahem madla o 150 mm hranu prvního schodišťového stupně. Výška 

zábradlí bude 900 mm s vodící tyčí pro osoby se zrakovým postiţením ve výši 250 mm. 

Zábradlí bude opatřeno dřevěnými madly. Stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně budou opatřeny kontrastní protiskluzovou páskou ţluté barvy. 

Vstupní dveře vestibulu z budovy internátu se nahradí novými dvoukřídlovými, 

s moţností otevírání hlavního křídla o 900 mm.  

Zasedací místnost s kapacitou šedesáti osob musí být vybavena mobilním 

oboustranným komunikačním systémem umoţňujícím indukční poslech. 

 

4.7 Informační systém a bezpečnostní prvky v areálu SŠ 

 

4.7.1 Informační systém a bezpečnostní prvky v areálu SŠ, stávající stav 

Orientační systém je, narozdíl od budov pro teoretické vyučování, přehledný s dostatečně 

velkým písmem a s pouţitím barevného kontrastu. 

Informační tabule jsou umístěny před vstupem na hlavní vrátnici, uvnitř budovy 

vrátnice, u výtahu a na jednotlivých podlaţích. Na chodbách jsou na přehledných místech 

umístěny hasící přístroje a hydranty. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Obr. 19  Informační systém     Zdroj: Vlastní foto 

 

4.7.2 Informační systém a bezpečnostní prvky v areálu SŠ, návrhy úprav 

Je navrhováno provést přehlednější značení únikových cest. Toto značení se doporučuje 

vybavit světelnou signalizací při zhoršení viditelnosti únikových cest (kouř, poţár atp.). 
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

Předběţný propočet nákladů navrhovaných úprav v řešeném projektu (části 3) je vyčíslen 

pomocí programu BUILDpower
3
 a na základě konzultací s rozpočtářem společnosti 

INTERIERSERVIS OSTRAVA s. r. o.
4
, dle trţních cen roku 2011 (viz Příloha č. 1). 

 

Tab. 1  Ceny navrhovaných dílčích úprav     Zdroj: Vlastní konstrukce 

Ceny navrhovaných dílčích úprav 
  

Cena celkem za hygienické zařízení ve 2. – 6. NP 1 485 975 Kč 

Cena celkem za hygienické zařízení v 7. – 8. NP 1 142 572 Kč 

Cena celkem za úpravy ve výtahu v budově internátu 14 850 Kč 

Cena celkem za úpravy na chodbách v budově internátu 1 600 Kč 

Cena celkem za úpravy schodiště v budově internátu  32 000 Kč 

Cena celkem za úpravy bezbariérové toalety 6 450 Kč 

Cena celkem za úpravy hlavní vrátnice varianta A 539 285 Kč 

Cena celkem za úpravy hlavní vrátnice varianta B 736 117 Kč 

Cena celkem za úpravy vstupu do budovy zubní ambulance 142 618 Kč 

Cena celkem za úpravy hygienického zařízení v zubní ambulanci 88 632 Kč 

Cena celkem za úpravy v pavilónu stravování  18  000 Kč 

Cena celkem za úpravy spojovacího vestibulu 383 682 Kč 

Cena celkem za úpravy IS a bezpečnostních prvků v areálu SŠ 17 750 Kč 

 

Tab. 2  Celkové náklady projektu (části 3) dle varianty A     Zdroj: Vlastní konstrukce 

Celkové náklady projektu (části 3) při provedení úprav dle varianty A 
  

Cena navrhovaných úprav dle varianty A 3 873 414 Kč 

Cena projektových prací celkem  8% 309 873 Kč 

Rezerva 15%                       581 012 Kč 

Celkové náklady dle varianty A       4 764 299 Kč 

 

Tab. 3  Celkové náklady projektu (části 3) dle varianty B     Zdroj: Vlastní konstrukce 

Celkové náklady projektu (části 3) při provedení úprav dle varianty B 
  

Cena navrhovaných úprav dle varianty B 4 070 246 Kč 

Cena projektových prací celkem  8%                    325 620 Kč 

Rezerva 15% 610 537 Kč 

Celkové náklady dle varianty B 5 006 403 Kč 

                                                 
3
 Softwarové řešení zaměřené na podporu přípravy stavebních zakázek, vyvinuté společností RTS, a. s. 

4
 INTERIERSERVIS OSTRAVA s. r. o., Druţební 733, Ostrava-Krásné Pole, IČ: 26800543 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu řešených objektů v areálu 

Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu a navrhnout úpravy v souladu 

s principy přístupného prostředí pro kaţdého člověka s akceptováním zásad Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny, odborné literatury a příslušné legislativy.   

Bakalářská práce se také zabývá základními informacemi o přístupném prostředí bez 

bariér, vysvětlením základních pojmů a jejich charakteristik, specifikováním osob              

s omezenou schopností pohybu a orientace. V souladu s principy přístupnosti je provedeno 

zhodnocení omezujících faktorů uţívání staveb pro jednotlivé skupiny handicapovaných 

osob. Jelikoţ řešené objekty patří do kategorie staveb občanské vybavenosti, je zde 

provedeno jejich rozčlenění. Kaţdý řešený objekt má stručně popsaná svá specifika 

vyplývající ze způsobu jeho uţívání  handicapovanými osobami.       

Navrţené úpravy řešených objektů odstraní současné bariéry a umoţní samostatný 

pohyb handicapovaných osob. Všechny vstupy do budov občanské vybavenosti určené pro 

uţívání veřejnosti, ţáků a zaměstnanců jsou navrţeny tak, aby byly bezbariérově přístupné.  

Navrhovanými drobnými úpravami bezbariérového výtahu v budově internátu, hlavního 

schodiště, pavilónu stravování a stávající bezbariérové toalety v 1. NP  budou zmíněné 

části objektů plně v souladu s platnou legislativou.  

Navrhovanou úpravou schodišťového prostoru ve vestibulu spojujícího budovu 

internátu s budovami pro teoretickou výuku ţáků byla odstraněna bariéra, jenţ 

znemoţňovala  samostatný pohyb osobám s pohybovým postiţením veškerými budovami 

areálu SŠ. 

V řešených budovách je na kaţdém podlaţí navrţena minimálně jedna bezbariérová 

toaleta. Uvnitř budov je navrţeno zpřehlednění značení únikových cest, zmodernizování 

informačního systému, a tím zlepšena orientace handicapovaných osob v areálu SŠ. 

Bakalářská práce byla pravidelně konzultována s vedením SŠ, správou nemovitostí a 

údrţbou areálu.  

Tímto došlo k poukázání na vyskytující se problémy a bariéry dotýkající se Střední 

školy stavební a dřevozpracující, příspěvkové organizace, se sídlem v Ostravě-Zábřehu, 

kdy bylo přislíbeno jejich řešení v souladu s platnou legislativou, aby zde bylo vytvořeno 

přístupné prostředí všem lidem bez rozdílu, čímţ došlo k naplnění cílů této bakalářské 

práce. 
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