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1. Úvod 

 

Zásadní oblastí v navrhování nových staveb nebo stavebních úprav v současné době                 

je správné navržení jejich přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu                      

a orientace. Tento problém by měl mnohem více zakořenit v podvědomí také mimo 

odbornou veřejnost. A to z důvodu vlastního uvědomění si výhody plné mobility oproti 

osobám, které jsou jakkoli pohybově a orientačně znevýhodněny. Tuto problematiku si 

zcela mobilní osoby uvědomí při jejím studiu anebo v horším případě, kdy je k tomu 

životní okolnosti donutí. V současné době je tato oblast legislativně a prakticky vyvinuta 

pro stavby občanského vybavení, bytové domy, veřejná prostranství, výrobní prostory, 

dopravu a tak podobně.  

 

Je nesmírným sociálním přínosem, že se v moderní společnosti mohou osoby 

s pohybovým a orientačním deficitem zařadit do společenského dění, mohou dosahovat 

vyšší úrovně vzdělání dle svých skutečných kvalit a využívat běžných prostředků denní 

potřeby. Dále je nutno uvést, že jsou zmíněné osoby obecně stále více společensky 

přijímány a nakonec je potřeba zmínit i ten fakt, že mnohé úpravy s tím spojené usnadňují 

život i lidem bez pohybového a orientačního omezení.  

 

Každý investor, který je v přípravné fázi svého nového bydlení anebo jen stavebních 

úprav, by měl od začátku počítat s případem hendikepu pro sebe nebo své rodinné 

příslušníky anebo to alespoň s odborníkem konzultovat ze zcela pragmatických důvodů:  

 změněných prostorových nároků a adaptabilitu na ně 

 minimalizace okamžitých finančních nákladů na následnou přestavbu 

 minimalizace potřeby asistence dalších osob při ocitnutí se ve stavu pohybového 

a orientačního omezení a to nejen v produktivním věku, ale i v pokročilém věku, který 

tato rizika přirozeně přináší 

 

Tímto není míněn jen širší sprchový kout bez soklu nebo širší vstupní schodiště               

do budovy s nižšími stupni pro případnou montáž rampy, ale hlavně celkové řešení 

povrchů, stavebních otvorů, přirozená prosvětlenost interiérů, kontrastních interiérových 

a exteriérových provedení v podobě vnímatelných vodících linií, kompromis v řešení 
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dosahů z invalidního vozíku a snahu o co nejmenší výškové rozdíly v rámci jednotlivých 

etáží stavby. Je samozřejmé, že tyto prvky nemusí být v souladu s platnými závaznými 

předpisy pro bezbariérové užívaní staveb, avšak měly by se k nim nenásilným 

a přirozeným způsobem přibližovat pro případ, že jejich skutečná potřeba může nastat. 

 

1.1  Předmět bakalářské práce 

 

Návrh bezbariérových úprav v prostorách objektu Střední  školy stavební 

a dřevozpracující  - část 2. 

Posouzení současného stavu, návrhy úprav ve spojovacích koridorech, na schodištích, 

hygienických zařízeních ve škole a budově tělovýchovy. 

 

Předmětem bakalářské práce je problematika bezbariérového užívání Střední školy 

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

U Studia 33. Za tímto účelem bude proveden rozbor současného stavu a návrh řešení 

s cílem zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávací příležitosti pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V rámci části 2 jde o odstranění bariér vybrané části 

budovy (výukové prostory a tělovýchova) s důrazem na vytvoření jednotného 

bezbariérového prostředí řešeného objektu v souladu s bezbariérovou trasou v okolí areálu 

s návazností na okolí a MHD. Budou akceptovány zásady Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny a příslušné legislativy. 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je optimálně posoudit a navrhnout bezbariérové úpravy předem 

určených částí komunikačních tras a hygienických zařízení Střední školy stavební 

a dřevozpracující, příspěvkové organizace se sídlem v Ostravě-Zábřehu, U Studia 33. 

Upravované trasy budou muset plynule navazovat na trasy vedoucí z jiných pavilonů 

objektu s ohledem na celkové bezbariérové užití a související prostorové nároky.  

 

Objekt školy spadá do katastru Ostravy - Jižního města a byl vystavěn v sedmdesátých 

letech dvacátého století za účelem potřeb středoškolského vzdělávání jako učňovské 



 

 

 

3 

 

 

středisko. Obecně celý objekt a navazující školní areál jen velmi okrajově zohledňuje 

potřeby a prostorové nároky osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

Výsledné úpravy budou navrženy v souladu s platnými předpisy a s ohledem                     

na možnost čerpání dotace z  Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Součástí bude taktéž grafický výstup v podobě výkresové a fotografické dokumentace 

s vloženými teoretickými úpravami. Stručné ekonomické zhodnocení uzavře tuto 

bakalářskou práci v celek a zároveň nastíní současné ekonomické a provozní náklady na 

níže popsané podstatné stavební úpravy. Ekonomické zhodnocení bude přílohou 

bakalářské práce. 

 

Tato bakalářská práce je rovněž tvořena pro nastínění situace vlastníku objektu 

a případnou tvorbu počáteční úvahy na rekonstrukci objektu 

 

1.3 Podklady 

 

Podklady pro zpracování bakalářské práce byly použity: 

 Projektová dokumentace SOU Bytostav z roku 1971 

 Vyhláška č.398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  

 ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

 Databáze cen RTS Brno 2010 

 Použitá literatura a internetové stránky výrobců plošin, výtahů a sanitární techniky 
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2. Bezbariérové prostředí 

 

Bezbariérové prostředí se chápe jako takové, kde jeho uživatelům není bráněno uvedeným 

jednotlivým omezením samostatně nebo v kombinaci: 

 Tělesné postižení - omezení pohybové 

 Smyslové postižení – smyslové omezení vizuální a sluchové  

 Mentální postižení 

 

Bezbariérové prostředí je nutné vytvářet oproštěné od nadbytečných překážek, které 

musí jeho uživatel zdolávat. Musí být přístupné všem jeho uživatelům bez rozdílu, což se 

dá také označit jako obecně přístupné prostředí. Přístupné prostředí musí být funkční 

a bezpečné především. Dále je kladen důraz na srozumitelnost informací, bezchybné 

vnímání prostoru a v neposlední řadě na estetiku. 

 

Největší posun přinesl novelizovaný stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, který přinesl změny v oblasti bezbariérové přístupnosti tím, že 

je této oblasti přisuzován veřejný zájem. Za jistých podmínek může být vlastníkovi 

nemovitosti ze strany stavebního úřadu nařízeno přizpůsobení prostor stavby, pozemku 

nebo zastavěného pozemku pro bezbariérový přístup nebo užívání. Dále je zde zásadní 

posun v přesné definici použitých výrobků a materiálů pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu pak detailně řeší navrhované stavební části 

a dodatečné úpravy pro bezbariérovou přístupnost a užívání. Jde zejména o vyhlášky: 

 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

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

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
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2.1 Definice, rozdělení bariér a příčiny jejich vzniku 

 

Bariéra je obecně chápána jako překážka, která zabraňuje v jeho činnosti, potažmo 

dosažení jeho cíle. Osoby bez zdravotního omezení jsou vždy nuceni překonávat překážky, 

nicméně jim to nečiní výrazné narušení jejich životního rytmu. Na druhou stranu osoby     

se zdravotními indispozicemi zejména pohybovými a orientačními jsou  postaveni před 

nelehký úkol, který jim odebírá na fyzické síle, elánu a naději na lepší životní podmínky. 

Přitom tvůrci těchto překážek jsou lidé a právě oni by měli být jejich řešiteli. 

Prostorové bariéry se dělí na: 

 Svislé – výškové rozdíly větší než 20mm 

 Vodorovné – pochozí povrchy ploch, přerušené vodící linie 

 Prostorové – prostorové a manipulační nedostatky 

 Antropometrické – nevyhovující vzdálenosti pro dosah 

 Ergonomické – nevhodné ovládací prvky na technických zařízeních 

 Orientační – nedostatečné informace, chybný orientační systém, absence symbolů 

 

Problém ve špatném navrhování a provádění staveb a stavebních úprav s ohledem              

na přístupnost je dlouhodobě způsoben nesprávným výkladem anebo přímo 

nedodržováním právních předpisů, což vede ke ztíženému, v horším případě přímo 

nemožnému užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Zásadní předpoklady pro úspěšné navrţení bezbariérového prostředí jsou: 

 pochopení principu přístupnosti, informovanost o kategoriích a nárocích jednotlivých 

druhů postižení  

 ucelenost informací týkajících se nároků na bezbariérové řešení stavby 

 koncepce bezbariérové trasy a její integrita mezi dopravní cestou, dopravním 

prostředkem a řešenou budovou 

 dostatek financí na odstranění aktuálních bariér  

 důsledné dodržování technických návodů a užití vhodných materiálů  při provádění 

stavby 

 požadavky na kvalifikované vzdělání účastněných osob při aplikaci základních 

právních norem a tvorbě publikací s nezbytným zapojením odborníků na bezbariérové 

prostředí 
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Pokud nejsou respektovány zásady navrhování bezbariérovosti prostředí staveb, 

jednoznačně je tímto zvýšeno riziko vzniku úrazu anebo ohrožení života osob 

s pohybovým a orientačním omezením. 

 

2.2 Dělení zdravotních omezení a jejich obecné poţadavky 

 

2.2.1 Pohybové omezení 

Osoby s pohybovým omezením vnímají fyzické překážky jako hlavní problém (výškové 

stupně, minimální sklon pochozí plochy). Tato skutečnost způsobuje značnou tělesnou 

námahu či nepřekonatelnou překážku pro jedince s omezenou schopností pohybu.  

 

Pohybová soustava člověka má dvě základní funkce - lokomoční , která zajišťuje její 

pohyb a posturální funkce, jenž zajišťuje její polohu těla v prostoru. 

Pro přiblížení okrajově zmíním rozdělení pohyblivosti jedince 

 mobilní jedinec se dokáže samostatně pohybovat 

 částečně mobilní jedinec při chůzi očekává pomoc další osoby, popřípadě technické                   

a ortopedické pomůcky (hole, berle, chodítka). Tyto osoby jsou zařazeny do první 

a druhé skupiny tělesného postižení. Problémem jsou pro ně schody, dopravní 

prostředky a kluzký terén. 

 imobilní osoba nedokáže provést samostatný pohyb s pomocí pomůcek či druhých lidí. 

Avšak částečně imobilní až imobilní jedinci zvládnou řízení invalidního vozíku. Tyto 

osoby spadají do třetí skupiny tělesného postižení.  

 

Úpravy bezbariérového prostředí proto musí být zaměřeny na výškové rozdíly trasy, 

maximální podélné a příčné sklony pochozích ploch, dostatečné světlé průjezdy 

a manipulační plochy a umístění ovládacích prvků ve vhodné výšce a vzdálenosti pro 

jedince na vozíku.  

 

Plošné a rozměrové parametry pro postižené osoby vycházejí z manipulačního prostoru 

invalidního vozíku, jenž má nejvyšší nároky na manipulaci, výšky pro umístění sedadel 

v posluchárnách, výšky pro umístění ovládacích prvků, dosahové vzdálenosti a podobně. 
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2.2.2 Omezení smyslového vnímání vizuálního  

Problémem jsou zejména nedostatečné a nejednoznačné informace o stavbě a okolí stavby 

poskytnuté pomocí hmatu (technikou dlouhé bílé hole, nášlapovým kontrastem) a pomocí 

zvuku. 

 

Osoby se zrakovým postižením se dělí na: 

 osoby se zbytky zraku – slabozrací s poruchou ostrého a kontrastního vidění, dále 

s poruchou barevného vidění, různou citlivostí na osvětlení anebo s dvojitým viděním 

 osoby s úplnou ztrátou zraku – nevidomí 

 

Osoby se zrakovým omezením získávají informace především přímo pomocí hmatu 

a bezprostředního kontaktu ruky s předmětem a nepřímo pomocí slepecké hole 

a nášlapových kontrastních ploch. Díky sluchu tyto osoby získávají zvukové informace 

o prostoru, ve kterém se nacházejí a o směru jejich pohybu. Pokud mají tyto osoby alespoň 

minimálně zachován zrakový vjem, pak jím mohou také významně doplňovat informace 

o okolí, ačkoliv používají slepeckou hůl a jsou považovány za osoby nevidomé. 

 

Osoby s úplnou ztrátou zraku jsou citlivé na:  

 zajištění vodicích linií, jenž jsou tvořeny vystupujícími prvky nad pochozí rovinu, 

prvky vnímatelnými holí na nástupištích, zastávkách, přechodech, komunikacích 

a nášlapnými prvky umístěnými v pochozí rovině (dlažby s povrchem charakteristicky 

hmatově odlišným;  

 identifikaci bezprostředního okolí v blízkosti schodišť, lávek, konců nástupišť atd.;  

 předávání akustických informací o okolí a službách; 

 

Úpravy pro osoby s částečnou ztrátou zraku spočívají v opatření:  

 používání nereflexních značek se silným barevným kontrastem;  

 krátké a snadno srozumitelné nápisy psané velkými písmeny;  

 plány umístění, jednoznačné a srozumitelné pokyny čitelné z velmi malé vzdálenosti  

 

2.2.3 Omezení smyslového vnímání sluchového 

Osoby se sluchovým omezením se orientují především zrakem a proto nemají výrazné 

prostorové nároky, nicméně jejich orientační a komunikační schopnosti jsou snížené. 
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Osoby se sluchovým postižením se dělí na: 

 osoby s částečnou ztrátou sluchu – nedoslýchaví 

 osoby s úplnou ztrátou sluchu - neslyšící 

Jejich orientaci zkvalitní navržená opatření: 

 navržení otevřených a propojených dispozic 

 vizuální informační a orientační systémy ve vstupních halách, při odbavování 

v dopravě, na zastávkách, nástupištích atd. 

 systém vizuálního vnímání varovných signálů pomocí světelné signalizace 

 vybavení míst pro poskytování informací hovorovým systémem pro nedoslýchavé 

 

2.2.4 Mentální postižení 

Potřeby těchto jedinců jsou velmi těžko definovatelné vzhledem k šířce a stupni duševního 

postižení. Zásadou je navrhování prostor s ohledem na bezpečnost proti úrazu, ztrátě 

orientace díky jednotvárnosti. Nezbytná je i možnost monitorování těchto prostor.  

 

Prostory a budovy pro užívání osobami s výše popsanými omezeními jsou označeny 

mezinárodními symboly přístupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Mezinárodní symbol hluchoty, přístupnosti a slepoty    Zdroj: Vyhláška 398/2009Sb. 

 

2.3 Přístupnost a bezbariérové uţívání staveb dle druhu postiţení 

 

Zásadní pohled na tvorbu přístupného prostředí v budovách občanské vybavenosti spočívá 

v rozdílnosti jednotlivých uživatelů. Lidé se liší od průměru svou postavou, schopnostmi 

pohybu a sluchovou a zrakovou úrovní vnímání.  Každá osoba se zdravotním omezením
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má jiné prostorové a manipulační nároky. Rovněž u každého jedince jsou rozdílné 

schopnosti vnímání blízkého a vzdáleného okolí a orientace. Pokud to lze zobecnit, tak při 

navrhování přístupného prostředí budou vždy navrhovány větší manipulační prostory                 

a dbáno na přehlednost prostředí.  

 

Pokud se bude prostředí navrhovat pro osoby s částečným zrakem, budou se navrhovat 

kontrastní avšak nikoli reflexní odstíny povrchů, výrazné orientační znaky, označení 

schodišťových stupňů, rohů a dobrá prosvětlenost prostor. Pro osoby nevidomé pak bude 

více dbáno na hmatové prvky s reliéfními znaky a Braillovým písmem, bezpodmínečnou 

existenci vodících linií, jejich dokonalou návaznost, výstražné prvky při nebezpečí a při 

změně trasy. Přirozené vodící linie budou mít podobu hrany stěny ve styku s podlahou                

a obrubníku. Vedle přirozené vodící linie musí být zachována průchodná šířka 1300 mm. 

Pokud je přirozená vodící line přerušená v délce větší než 8 m, pak se musí vytvořit umělá 

vodící linie speciální dlažbou širokou 400 mm v exteriéru a 300 mm v interiéru. Tyto 

vodící linie se doplňují ve vhodných místech varovnými a signálními pásy s odlišným 

povrchovým reliéfem a barevným kontrastem.  

 

V budovách pro veřejnost musí být v úrovni očí navrženy reliéfní znaky pro každou 

místnost ve výšce 1400 až 1600 mm nad úrovní podlahy. Na madlo zábradlí jsou umístěny 

štítky s reliéfními znaky o jeho poloze v budově. Ve vstupních halách budov je vhodné 

umístit trojrozměrný model objektu, ovšem pokud  to dispozice dovolí. Dále se do prostor 

budov a dopravních prostředků umísťují akustické prvky (majáky, hlasové nahrávky, 

výstražné tóny). Ovšem při návrhu akustického majáku je nutné spolupracovat s odborníky 

z organizací zrakově postižených pro správné umístění.  

 

Naopak prostředí pro osoby sluchově omezené bude vybaveno zabudovanými nebo 

přenosnými indukčními smyčkami k zesílení signálu pro naslouchací přístroje, dále 

infračerveným systémem a FM systémem. Prostředí pro osoby nedoslýchavé a neslyšící 

bude rovněž vybaveno signalizačními světelnými zařízeními a informativními 

a výstražnými symboly, kterými jsou zvukově hlášené informace signalizovány.                     

Jde o digitální čtecí panely, hlášení o zvonícím telefonu nebo domovním zvonku                        

či signalizaci nebezpečí požáru apod. Důležité jsou kvalita a kontrast osvětlení, 

pozorovatelná vzdálenost a vhodné umístění a velikost písma (min. 50 mm) nebo 
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piktogramu. Piktogramy mají unifikovanou barvu pro sdělovanou situaci 

(červená = nebezpečí, zelená = bezpečí, modrá = informace, žlutá = riziko). Obecně se 

vyžaduje minimální odlesk povrchů. Informace musí být situovány v takové výšce, která 

bude vyhovovat osobám na invalidním vozíku (1200 až 2000 mm nad úrovní podlahy). 

Informační panely zavěšené na stropě jsou svou spodní hranou umístěné min. 2200 mm 

nad úrovní podlahy.  

 

  Osoby s pohybovým omezením mají větší nároky na manévrovací rozměry. Osoby 

upoutané na invalidní vozík budou vyžadovat manévrovací prostor vycházející z pohybu 

invalidního vozíku, nižší úrovně pohledu a dosahu. Do skupiny osob s pohybovým 

omezením patří i matka s kočárkem nebo osoba s dočasným pohybovým omezením. 

Stručně se pokusím uvést základní požadavky na prostory uzpůsobené pro pohyb osob               

se sníženou schopností pohybu. Tento výčet vychází z vyhlášky 398/2009 Sb. a slouží pro 

orientaci k navazující praktické části této bakalářské práce.  

 

Jako největší problém se jeví překonání výškového rozdílu většího, než 20 mm. 

V současné době se navrhují vstupy do budovy v jedné výškové úrovni. Tomuto také 

nahrává možnost pořízení dveří ovládaných na fotobuňku. Dveře o šířce min 800 mm, 

které tuto možnost nemají anebo je nelze vyměnit, musí mít ve výšce 800 až 900 mm                 

nad úrovní podlahy umístěné vodorovné madlo. Úprava výškových rozdílů se většinou řeší 

rampou ve vhodném sklonu 1:16 nebo plošinou. Pokud toto není z důvodu nedostatku 

místa možné, pak se musí navrhnout vhodné terénní úpravy anebo pořízení výtahu. Obecně                    

je platné, že před každým vstupem musí být manipulační prostor 1500 x 1500 mm                    

za předpokladu, že se dveře otevírají dovnitř. V případě otevírání ven, pak se tento prostor 

prodlužuje o šířku dveřního křídla. Vstupní dveře musí mít minimální šířku 900 mm, 

zasklení je možné až od výšky 400 mm z důvodu poškození invalidním vozíkem a dveřní 

klika musí být ve výšce 1100 mm nad úrovní podlahy. Světlá šířka chodby je minimálně 

1500 mm, při rekonstrukcích 900 mm. Pro školská zařízení je šířka chodby min. 1800 mm. 

Vyčnívající předměty umístěné na stěnách chodeb nesmí být umístěny výše než 450 mm 

a níže něž 2200 mm nad úrovní podlahy z důvodu nebezpečí úrazu pro osoby nevidomé. 

Povrchy podlah musí být neklouzavé, musí být kontrastně označeny koncové stupně 

schodišťových ramen a přesah zábradlí za tyto stupně musí být nejméně 150 mm. Rampy 

musí mít sklon alespoň 1:16, madlo zábradlí ve výšce 900 mm a vodící tyč ve výšce 
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250 mm nad úrovní podlahy. 

 

Co se týče vybavení výtahu a zařízení bezbariérových toalet, tyto požadavky a údaje 

jsou dále uvedeny v praktické části této bakalářské práce, kde se těmto prvkům podrobně 

věnuji.  

 

Z hlediska problematiky bezbariérovosti objektů je zřejmé, že cílovou skupinou nejsou 

jen lidé s tělesným postižením, ale především ti, kterým je znemožněno či jen v omezené 

míře umožněno se pohybovat srovnatelně s osobami bez tělesné vady, a proto jsou 

znevýhodněni v možnosti vykonávat své sociální role a snižuje se tím jejich kvalita života. 

To mohou být osoby vyššího věku, těhotné ženy, matky s dětmi nebo s kočárkem, lidé 

nesoucí rozměrná břemena apod. Prostorové nároky na pohyb jednotlivých osob 

s pohybovým omezením jsou zobrazeny v obrázku 2, jenž byl převzat z uvedené publikace 

[4]. 
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    osoba bez opory, s francouzskými holemi, chodítkem, osoba nevidomá s holí a se psem 

 

 

 

 

 

 

    osoba na invalidním vozíku z boku 

 

 

 

 

 

  

    invalida zepředu,    zkrácený boční dosah,                dosah zepředu a z boku 

 

 

      

     Prostorové nároky na průjezd  

     a manipulaci invalidního vozíku 

 

 

 

 

Obr. 2 Prostorové nároky na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

Zdroj: Filipiová Daniela, Projektujeme bez bariér, Praha, 2002 
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3. Řešený objekt a Národní rozvojový program mobility                

pro všechny 

 

3.1 Cíl a stručný popis programu 

 

Cílem programu je tvorba ucelené bezbariérové trasy v návaznosti na budovy občanské 

vybavenosti v lokalitách spadajících pod správu obcí a měst. Podporované projekty jsou 

pouze takové, které mají komplexně vyřešenou bezbariérovou trasu. Obecně lze říci,                   

že nelze tvořit bezbariérovou trasu bez vhodných objektů či řešit vhodné objekty bez 

bezbariérové trasy, jenž musí mít návaznost na infrastrukturu řešeného území.  

 

Předkladatelem záměru pro podání žádosti je zpravidla obec či město. Záměr je řešen 

pomocí dílčích projektů, což mohou být stavební úpravy vedoucí k dosažení bezbariérové 

přístupnosti budov ležících na řešené trase. Dále to mohou být stavební úpravy objektů 

spadajících do MHD a úpravy tras propojujících jednotlivé objekty občanské vybavenosti 

(úřady, instituce, školy, školská zařízení, zastávky hromadné dopravy, zdravotní, kulturní       

a sportovní zařízení, dopravní stavby a podobně). Při navrhování trasy lze pro předložení 

záměru oslovit krajské instituce, které nespadají pod správu obce či města. 

 

Předkladatel musí zpracovat analýzu bariér v řešené lokalitě a to pro veřejné budovy 

a opravní infrastrukturu. Bariéry se týkají osob se sníženou schopností orientace a ohybu. 

Na základě výše uvedené analýzy se pak zpracovává návrh bezbariérové trasy, která bude 

ucelená pro řešenou lokalitu. Instituce, které jsou vybrány na řešené trase musí být 

osloveny a musí být navržen obsah řešených úprav včetně financování jejich nákladů 

a termínu. Projekty, které nejsou pod správou obce či města musí být podloženy smlouvou 

o partnerství. Celkový záměr musí obsahovat detailní popis dílčích projektů (stávající 

a navrhovaný stav, orientační přehled nákladů, celkové náklady za projekt, výši dotace 

a dotační titul). Důležité je předložení projektové dokumentace v rozsahu DÚR nebo DSP. 

Návrhy v projektové dokumentaci musí být v souladu s platnou legislativou. Pro rozsáhlé 

akce lze vytvořit výběr navrhovaných bezbariérových částí. Pro strojní zařízení (výtahy, 

plošiny) musí být doloženy jejich veškeré technické parametry a specifikace, které platná 

legislativa vymezuje. Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným 
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projektantem, jenž je odpovědný za správnost, úplnost a bezpečnost navržených úprav.     

Pro posouzení bezbariérových úprav, technických zařízení atd. je nutné doložit vyjádření 

příslušného odborníka. V dalším kroku je záměr posouzen orgány veřejné správy                         

a výsledné posudky jsou přílohou k předkládanému záměru. Doloženo může být také 

vyjádření příslušné organizace zdravotně postižených. 

 

3.2 Financování programu a předloţení záměru 

 

Financování je zajištěno vládním plánem financování Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny. Tento plán určuje výši finančního spolupodílení státních a veřejných 

institucí na programu pro každý rok. S jeho činností se počítá  do roku 2015.  

 

Financování úprav ve školských a sportovních zařízeních, které jsou zřízeny státem, 

krajem nebo obcí je podílové z rozpočtu příslušného zřizovatele a rozpočtu MŠMT. Podíl 

je dán dle podílu na realizaci bezbariérové trasy, na které se nachází příslušná budova. 

Pravidla dotačního programu jsou uvedena na www.msmt.cz.  

 

Zpracovaný záměr je nutné odevzdat ve vyhlášeném termínu. Podoba musí být tištěná 

a elektronicky zpracovaná. Záměr, který je kompletní a splňuje všechna kritéria                          

je postoupen k hodnocení zejména na komplexnost bezbariérové trasy, řešení dílčích 

projektů a oprávněnost finančních požadavků. Řídící výbor programu mobility je 

rozhodčím orgánem k podaným záměrům. Předkladatel schváleného záměru musí záměr 

realizovat dle stanoveného harmonogramu. 

 

Za správnost návrhu a realizace opatření z hlediska bezbariérového užívání stavby 

zodpovídá autorizovaný projektant, zhotovitel a příslušný stavební úřad. 

 

3.3 Realizace záměru a vazba na předmět bakalářské práce 

 

Předkladatel záměru má povinnost informovat Řídící výbor programu mobility o průběhu 

realizace dle etap stanoveného harmonogramu. Dokumentuje postup realizace a překážky          

a ke konci kalendářního roku předloží zprávu na Vládní výbor pro zdravotně postižené. 

 

http://www.msmt.cz/
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S ohledem na výše popsaný Vládní program mobility pro všechny je cílem této 

bakalářské práce vybudování bezbariérového prostředí SŠSaD v Ostravě Zábřehu                        

pro studenty, učitelský personál a veřejnost. Tato bakalářská práce je pouze jednou třetinou 

z celku, jenž se dále skládá z návrhu bezbariérových tras v administrativní budově, 

internátu a zdravotním středisku (řeší kolega Antonín Mergl) a z návrhu bezbariérových 

tras vedoucích od dopravní infrastruktury včetně napojení na ni a tras uvnitř areálu školy 

(řeší kolegyně Jana Škrobianová). Navrhované úpravy, které by byly předkládány 

v záměru, musí být v případě SŠSaD zahrnuty do jednoho celku.  

 

Veškeré úpravy koridorů navazujících na část první budovy řešeny tak, aby bylo 

možné projít objektem bez výškové a vodorovné bariéry. Zejména bude nutné navrhnout 

řešení vyrovnávacích schodišť pomocí rampy a vstup na všechna podlaží pomocí 

vhodného výtahu. Všechna dveřní křídla, která budou plnit funkci pro užívání osob 

s pohybovým a orientačním omezením budou muset obsahovat adekvátní prvky. Toalety 

na každém patře budou upraveny anebo zbudovány pro výše zmíněné uživatele. Bude 

nutné vyřešit bezbariérový přístup do tělocvičny a na hřiště. 
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    4.  Právní opora pro řešení bezbariérového prostředí 

 

Legislativní závazky pro teoretickou přípravu rekonstrukce vnitřních prostor objektu 

vycházejí z několika níže uvedených předpisů a zákonů. Tyto ovšem nejsou úplným 

výčtem pro bezbariérové užívání stavby, ale jen pro hlavní rekonstruované prvky stavby, 

kterými se tato bakalářská práce dále zabývá: 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky 

na výtahy 

Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a z něj vyplývající TN TZÚS technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky - TN TZÚS 12.03.04-06 

ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – I: Elektrické výtahy 

ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – II: Hydraulické výtahy 

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci výtahů – Část 70: Zvláštní úprava 

výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

ČSN ISO 9386-1 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, 

Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz – I: Svislé zdvihací plošiny 

ČSN ISO 9386-2 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí,  

Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz – II: Poháněné schodišťové výtahy 

pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro 

invalidy 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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5. Řešené objekty 

 

Navržené bezbariérové úpravy vnitřního prostředí objektu Střední školy stavební 

a dřevozpracující jsou adekvátní vzhledem k povaze a náplni studia vyučovaných 

technických oborů a k možnostem co nejmenšího konstrukčního zásahu do jednotlivých 

níže popsaných stavebních objektů, které jsou označeny pro orientaci v této bakalářské 

práci, bez ohledu na skutečné značení podle projektové dokumentace či výkresů 

skutečného provedení celého objektu.  

 

Střední škola stavební a dřevozpracující se sídlem U studia 33, Ostrava-Zábřeh 

v současné době nabízí tyto obory: 

 Montér suchých staveb 

 Dřevařská a nábytkářská výroba 

 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

 Truhlář 

 Stavební provoz 

 Čalouník 

 Zedník 

 Podlahář 

 Tesař 

 

Je zcela pochopitelné, že studenti výše uvedených studijních oborů nemohou                      

ze zdravotních důvodů vykonávat praktickou část studia s pohybovým a orientačním 

omezením jako je upoutání na invalidní vozík anebo celková slepota. Nicméně                         

je předpokladatelné, že uživatelem některých těchto prostor může být kdokoli 

z vyučujících anebo návštěvníků, kteří mohou být upoutáni na invalidní vozík, popřípadě 

užívající podpůrné prostředky k chůzi. Dále je celkově vhodné, aby tyto níže zmíněné 

prostory umožnily pohyb a orientaci osobám s částečnou ztrátou zraku a kterým nic 

nebrání v těchto prostorách se zdržovat a pohybovat. Osoby s úplnou ztrátou zraku                

se v těchto prostorách samostatně nemohou pohybovat z důvodu jeho celkové rozlehlosti                

a členitosti a proto je nanejvýš vhodné doporučení proškolit v tomto ohledu personál školy, 

který zajišťuje službu na vrátnici, úklidové služby a podobně na možnost asistence. 



 

 

 

18 

 

 

Objekt se skládá z několika samostatných stavebních objektů na sebe navazujících 

propojovacími krčky. Pod řešenou Část 2. spadají níže uvedené stavební objekty:  

 Budova školy 

 Spojovací krček mezi budovou školy a tělocvičnou 

 Tělocvična a budova tělovýchovy 

Výše uvedené objekty budou plynule navazovat na první část, jenž obsahuje níže 

uvedené stavební objekty a které jsou navzájem propojeny v jeden celek školy: 

 Spojovací krček mezi školní budovou a administrativní budovou 

 Administrativní budova 

 Zdravotní středisko 

 Pavilon stravování 

 

K podrobnému zobrazení a objasnění řešené části objektu slouží výkres 01, jenž je 

určen pro vymezení obsahu této bakalářské práce a pro prvotní orientování v problému. 

Výkres vymezuje areál školy a následně řešené objekty v Části 2. a zároveň zobrazuje 

návaznost na dopravní infrastrukturu a vztah areálu vzhledem k širšímu okolí. 

 

5.1 Popis řešených stavebních objektů 

 

5.1.1  Stavební objekt SO 01– školní budova 

Objekt je o čtyřech nadzemních podlažích, z nichž 1.NP je cca 0,3 m nad úrovní terénu. 

Konstrukční výška jednotlivých podlaží budovy je 3600 mm. Konstrukční systém budovy  

je rámový monolitický systém s příčnými rámy. Obvodové zdivo je tvořeno popílkovými 

tvárnicemi o tloušťce 350 mm. Vnitřní zdivo je výplňové z metrických pálených dutých 

cihel tloušťky 100 a 150 mm. Budova je obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 

49 m x 18,5 m orientovaná svou podélnou stranou k jihu.  

 

Stropy jsou tvořeny příčně uloženými panely na rámové konstrukci. Střecha je plochá 

dvouplášťová odvětraná s atikou a vnitřními dešťovými svody. Budova je ve všech čtyřech 

podlažích podélně rozdělena podélnou průchozí chodbou (s nejmenší světlou šířkou 3000 

mm) na dvě téměř stejné části. Zároveň je ve všech podlažích budova dělena v polovině 

své délky dvouramenným schodištěm a příčnou chodbou kolmo navazující na podélnou 

chodbu v každém podlaží. Tímto jsou dispozičně vymezena dvě křídla budovy.  
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Budova má celkem tři vnější vstupy umístěné ve školním areálu v úrovni 1.NP, z nichž 

se v současné době využívá pouze jeden. Dále je používán jeden vnitřní vstup 

dvoukřídlými dveřmi o celkové světlé šířce 1500 mm v úrovni 2.NP ze spojovacího krčku 

situovaného mezi administrativní budovou a řešenou školní budovou. Tento vstup je svým 

jedním křídlem 900 mm širokým dostatečný z hlediska bezbariérového přístupu, dveřní 

křídla postrádají pouze madla.  

 

Vstup do budovy ze školního areálu může být považován za hlavní a používaný vstup 

do budovy, který je situován ze západní příčné strany. Ke vstupu slouží dvoukřídlé dveře o 

celkové světlé šířce 1600 mm a výšce 1970 mm. Dveře jsou otevírané ven, větším křídlem 

vpravo. Vstup jednokřídlými dveřmi z východní příčné strany je uzavřen a je v současné 

době určen víceméně jen k případné evakuaci. Vstup do budovy přes dvoukřídlé dveře 

z úrovně terénu na podélné jižní straně je umístěn pod spojovacím krčkem budovy 

tělocvičny a slouží ke vstupu do ohrazeného prostoru pod spojovacím krčkem, kde je 

uskladněn různorodý školní hmotný majetek. 

 

Vzhledem k tomu, že příčná rámová konstrukce určuje šířku chodeb a jeden z rozměrů 

místností, pak je návrh řešení bezbariérové přístupnosti do budovy částečně omezen.                 

Na druhou stranu zde vyvstává výhoda variability navržených úprav dispozic s ohledem       

na demolici nenosných příček pro umístění správně navržených bezbariérových toalet 

a tvorbu stavebních otvorů do obvodového pláště pro níže navrhovanou instalaci 

bezbariérového výtahu. 

 

5.1.2  Stavební objekt SO 02–  budova tělocvičny včetně budovy tělovýchovy 

Tento stavební objekt je ve skutečnosti složen ze dvou objektů, které jsou pouze od sebe 

svisle dilatačně odděleny. Jelikož je tělocvična s objektem tělovýchovy přímo sousedící 

a propojena, obě budou řešeny na bezbariérový přístup a nemá význam řešit každou 

budovu zvlášť.  

 

Tělocvična je umístěna v jižní části areálu, má obdélníkový půdorys s vnějšími 

rozměry 27400 mm x 15600 mm a má 1.NP s konstrukční výškou 6500 mm. Budova                   

je svou podélnou stranou orientovaná k východu. Konstrukční systém je tvořen sloupovým 
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systémem skládajícího se ze sloupů stavěných po obou podélných stranách. Příčné strany 

jsou tvořeny stěnami. Střecha je jednoplášťová uložena na lehkém ocelovém roštu 

neseném prostorovými ocelovými příhradovými vazníky uloženými na sloupech. Vstup do 

tělocvičny je jen jeden v 1.NP a to z prostoru chodby budovy tělovýchovy bez výškové 

překážky vyšší, než 20 mm. Tato budova je dvoupodlažní s konstrukční výškou 3600 mm. 

Je tvořena monolitickou podélnou rámovou konstrukcí s panelovými stropy kladenými 

napříč rámům. Střecha je dvouplášťová s odvětranou mezerou, atikou a vnitřními svody. 

Budova k podélné straně tělocvičny přiléhá svou podélnou stranou a má vnější půdorysné 

rozměry 8400 mm x 21300 mm. Tato budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 

podlaží, kde je umístěna školní kotelna, jenž nebude předmětem řešení  bakalářské práce. 

 

Budova má celkem dva vnější vstupy z úrovně terénu, který je cca 0,85 m pod úrovní 

1.NP. Řešen bude pouze hlavní vstup z úrovně terénu a to z důvodu, že druhý vstup vede 

do školní posilovny, jenž z povahy svého užívání nevyžaduje bezbariérový přístup                     

zvenčí. Posilovna je stejně jako tělocvična přístupná zevnitř bez výškové bariéry. Další 

vstup je po venkovním schodišti do prostoru ke vchodu do kotelny v 1.PP. Čtvrtý vstup je 

v úrovni 2.NP vedoucí přes dvoukřídlé dveře celkové šířky 1500 mm ze spojovacího krčku 

spojujícího 2.NP školní budovy a řešené budovy tělovýchovy. V budově spojuje každé 

podlaží dvouramenné schodiště s podestou, které je umístěno v první třetině délky.  

 

5.2 Hlavní problémové uzly v přístupnosti řešených objektů 

 

Všechny přístupové body jsou v současné době považovány za nevyhovující z hlediska 

přístupnosti osobám se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Z vnějších vstupů budou 

řešeny z hlediska vyrovnání výškových překážek, dostatečných odstupových vzdáleností 

a správného značení níže uvedené: 

 hlavní vstup do školní budovy a návrh výtahu pro bezbariérový přístup všech podlaží 

 vstup do budovy tělovýchovy ze školního areálu 

 posouzení dostupnosti do tělocvičny 

Dále bude nutné navrhnout správné řešení bezbariérovosti hygienických zařízení, značení 

vodících linií v objektech a kontrastní odlišení prvků v interiéru. 
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6. Konkrétní návrh úprav pro bezbariérový přístup do budov 

 

6.1 Školní budova – úpravy vstupů z úrovně terénu a propojení podlaţí 

 

Vstup je v současné době řešen z úrovně chodníku pomocí dvou schodů vysokých 

150 mm. Chodník je od komunikace vyvýšen o dalších 130 mm (viz. obrázky 3 a 4). 

Povrch chodníku je stanoven pro veškeré výškové řešení stavebních úprav na ±0,000,                         

což odpovídá výšce 232,5 m.n.m. (BPV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3, 4 Pohled na vstup do školní budovy Zdroj: vlastní foto 

 

Tato zásadní překážka by mohla být relativně snadno vyřešena tvorbou rampového 

nájezdu v rámci chodníku na výškovou úroveň komunikace. To s sebou přináší odstranění 

chodníkového obrubníku a vybudování nových nájezdů z komunikace. Touto úpravou se 

podrobněji zabývá kolegyně Škrobianová. V mé režii je rekonstrukce obou současných 

teracových schodů spolu s vybudováním betonové nájezdové rampy se sklonem 1:16 

a světlou šířkou 1500 mm pro nájezd invalidního vozíku z chodníku a úprava soklu před 

vstupem do školní budovy. Současná vzdálenost mezi dveřním křídlem a okrajem soklu je 

dostatečná pro vybudování manipulačního prostoru hloubky 1500 mm. Samozřejmostí jsou 

při rekonstrukci signální pásy, vodící linie, zábradlí podél obou stran rampy s přesahem 

konců 150 mm, vodící tyčí 250 mm nad úrovní podlahy a kontrastní značení 
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schodišťových stupňů. Neméně důležitý je i neklouzavý povrch betonových schodů a 

soklu. Poloha ovládání zvonku by musela být snížena na 1000 mm od úrovně podlahy 

a současný zvonek by mohl být nahrazen jednoduchým komunikačním panelem. V zádveří 

je umístěna vrátnice pro případnou asistenci. Současný vstup šířkou většího dveřního 

křídla 1100 mm z celkové šířky 1600 mm vyhovuje pro bezbariérový přístup, pouze chybí 

z obou stran instalovat vodorovné madlo ve výši 800 – 900 mm nad úroveň podlahy (viz 

výkres 02 - DET.A; 05; 16).  

 

Za vestibulem je směrem do budovy chodba vedoucí podél šaten do prostoru schodiště. 

Tato chodba je svou šířkou 1800 mm dostatečně široká pro obousměrný pohyb školní 

mládeže, je dostatečně přirozeně prosvětlená a má dostatečný kontrast (viz. obrázek 5). 

Vestibul postrádá orientační schéma budovy. Všechny výše uvedené vnitřní prostory 

postrádají evakuační plán a symboly pro značení únikových cest. Tento problém bude 

řešen  v dalších kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Chodba vedoucí od vrátnice do nitra budovy školy Zdroj: vlastní foto 

 

Vstup do dalších podlaží je v současné době z hlediska bezbariérového přístupu 

nemožný. Jeho řešení je možné pomocí nově vybudované lehké ocelové konstrukce pro 

bezbariérový průchozí výtah o třech nástupních stanicích ve 2.NP až 4.NP budovy 

a jednou stanicí se vstupem z interiéru a exteriéru budovy, který bude v jedné úrovni 1.NP 

a chodníku (viz. výkres 03 - DET. H). Prostor pro tuto úpravu je vhodný bezprostředně
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vpravo vedle vstupu do budovy. Nástup je možný ze zádveří v 1.NP, přičemž by byl přímo 

kontrolovatelný personálem vrátnice. S ohledem na konstrukční systém budovy by bylo 

možné zhotovit stavební otvory v obvodové zdi na každém podlaží. S tím ovšem přichází i 

změna dispozic místností, které jsou přiléhající ke stěně a které budou cca o dva metry 

zkráceny. Proto jsem přistoupil k návrhu, jenž na dalším obrázku 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Koncepce výtahu pro přístup do všech podlaží budovy Zdroj: vlastní foto 

 

Konstrukce by měla být  přiléhající ke stěně budovy, na kterou bude kotvena a bude 

mít vlastní základovou konstrukci oddělenou od základu budovy. Z konstrukčního hlediska 

by konstrukce mohla být ocelová montovaná s průhlednou výplní anebo s lehkým 

sendvičovým pláštěm. Výtahová věž bude tvořit samostatný požární úsek. Dveře budou ve 

všech stanicích ze strany interiéru ocelové s průhlednou výplní a ve stanici v exteriéru 

1.NP ocelové teleskopické dvoupanelové. 

 

S ohledem na komplikace na straně vrátnice, jenž jsou spojené s tvorbou otvorů do 

obvodového pláště budovy ve všech podlažích (změna vnitřních dispozic, snížení 

podlahové plochy učeben, nové vyzdívky a podlahové povrchy) je navrženo umístění 

výtahové konstrukce na protější příčné straně budovy. Místo je rovněž od vrátnice 

bezbariérově přístupné po komunikaci a chodníku. V současnosti je zde málo využívaný 

zadní vstup do 1.NP školní budovy, který vyžaduje úpravu na bezbariérový vstup, úpravu 
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terénu pro vyrovnání výškového rozdílu 0,3 m a odstranění římsy na fasádě (viz. výkres 

02 - DET. E; 06; 17). Vstup má návaznost přímo do učňovských dílen, jenž jsou součástí 

areálu a na chodník vedoucí podél areálu školy skrz nepoužívanou branku. Chodníky opět 

řeší kolegyně Škrobianová. Výtah bude po stavebních úpravách přístupný také z interiéru 

a tím i ze vstupu přes vrátnici. Trasa bude vést v úrovni 1.NP od vestibulu po chodbě 

souběžně s podélnou stranou budovy. S tím jsou spojené bourací práce dvou příček včetně 

dveří ve východní části budovy (viz. výkres 06). 

 

Budova je podélnou chodbou rozdělena na severní a jižní podélnou část. Chodba 

ve 2.NP až 4.NP je v uvažovaném místě ukončena dvojoknem šířky 2400 mm a výšky 

1800 mm s výškou parapetu 900 mm (viz. obrázek 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Konec chodby v místě návrhu výtahových stanic Zdroj: vlastní foto 

 

Materiál obvodového pláště je tvořen popílkovými tvárnicemi vyzděnými do 

železobetonové rámové konstrukce. Nejsnadnějším zásahem do budovy bude vybourání 

zdiva mezi parapetem a podlahou. Tímto je kladen minimální nárok na ekonomiku, 

realizaci a zásah do obvodového pláště budovy v místě uvažovaných nástupů do výtahu. 

Uvedená úprava je navržena pouze v místě šachetních dveří, které mají světlý rozměr 

900 x 2000 mm. S tím bude ovšem spojeno rozšíření původního stavebního otvoru 

o 200 mm směrem do ostění  po celé výšce. Šachetní dveře budou ocelové s výplní 

z bezpečnostního skla a budou osazeny do ocelových nerezových zárubní, budou otevírané 

dovnitř na pravou stranu a budou mít madlo ve výšce 850 mm. Jejich blokování je 

elektronické. Nad dveřmi bude  do výše původního nadokenního ostění osazen světlík 
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a šachta bude pro tento případ navržena z izolačního bezpečnostního skla. Tímto bude 

dosaženo maximálního přirozeného prosvětlení chodby s ohledem na stavební úpravu toho 

rozsahu. Poslední úpravou ze strany interiéru bude přeložení radiátorů ústředního topení na 

levou stranu okna a napojení na původní stoupací potrubí. Jak je výše uvedeno, v exteriéru 

bude nutné odstranit římsu nad vstupem, která koliduje s plánovanou konstrukcí výtahové 

věže. Bude nutné umístit v blízkosti zadního vchodu do budovy v 1.NP rozváděč k výtahu.  

 

Výtah je navržen s hydraulickým pohonem s jednosměrným sběrným řízením směrem 

dolů. Dopravní zdvih je 11.700 mm a dopravní rychlost 0,5 m/s. Nosnost 630 kg a počet 

osm přepravovaných osob. Kabinové dveře jsou navrženy ocelové dvoupanelové 

teleskopické se světlými rozměry 900 x 2000 mm. Vnitřní rozměry kabiny jsou 

1100 x 1400 x 2100 mm. Jedna boční stěna zůstane plná se zrcadlem a druhá bude 

prosklená. Všechna ovládací tlačítka výtahu budou podsvícená v provedení 

ANTIVANDAL. Tlačítka budou umístěna ve výšce 900 mm nad podlahou podlahy 

a budou mít po své levé straně umístěnou informaci v Braillově písmu. Výtah bude 

standardně vybaven oboustranným dorozumívacím zařízením a sedátkem ve výšce 

500 mm a po obou stranách madlem ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy kabiny. 

V kabině bude instalováno stropní LED osvětlení a zvuková signalizace 

s audionahrávkami. Vstup do výtahu bude ve všech stanicích bez výškové překážky.  

 

Oprávněný přístup osob pro užívání výtahu bude na základě čipové karty, která                 

je v současnosti již používána pro podobné účely přístupu do budov. Uživatel si tímto 

zajistí přivolání výtahu, čímž se eliminuje úmyslné poškození kabiny a neoprávněné 

užívání mladistvými studenty. Tato výhoda umožní libovolný vertikální pohyb materiálu 

po budově, pomoc při přemísťování školního mobiliáře a mobilního zařízení úklidového 

personálu školy. Úklidový personál může být později ochuzen o úklidové komory 

v některých podlažích z důvodu dále popsaných dispozičních změn v toaletách. Další 

obrázky interiéru a exteriéru objasňují koncepci k výše popsané stavební úpravě. 
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Obr. 8 Návrh interiéru se stanicemi výtahu na konci chodeb Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9,10 Pohled na exteriér zadního vstupu školní budovy Zdroj: vlastní práce 

 

Tvorba vodících linií je zde v budově dosti omezena z důvodu rámového 

konstrukčního systému budovy školy. Dispozice chodby jsou vybudovány tak, že stěny 

chodby tvořící koridor jsou mezi sloupy různě odsazené o 100 až 300 mm a linie je 

pravidelně přerušovaná, což dokládá obrázek 11. Tento fakt značně komplikuje tvorbu
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 vodících linií podél stěny a proto je navržena jedna vodící linie uprostřed chodby, která 

bude s barvou podlahové krytiny v kontrastu. Linie musí mít na podlažích kolmé křížení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 Chodba školní budovy Zdroj: vlastní foto 

 

Dále by bylo možné navrhnout madla kruhového průřezu kotvená na zeď o různých 

délkách podle vzdáleností mezi dveřmi. Kotvící rameno by bylo v jednotlivých bodech 

kotvení různě dlouhé. Avšak bylo by na zváženou, zdali tato instalace nemůže ohrozit 

bezpečnost školní mládeže, což by patrně vyžadovalo posudek bezpečnostního technika 

nebo kompetentní osoby znalé pohybu a chování studentů ve školním prostředí. Tomuto 

opatření nebude v rámci mé bakalářské práce věnována pozornost. 

 

Návrh barevného kontrastního řešení spočívá v původní béžové omývatelné vrstvě                

na stěnách do výše 1500 mm a červené, modré a bílé barvě dveřních křídel, čímž se od 

sebe lépe odliší místnosti učeben, kanceláří a toalet. Stejnou barvou mohou být označeny 

linie na podlaze. Dále budou v celé délce žlutou barvou označeny krajní schodišťové 

stupně na všech schodišťových ramenech a správně upraveny přesahy madel zábradlí                        

do vzdálenosti 150 mm za krajní schodišťový stupeň. Současný stav vystihuje obrázek 12. 

 

Bude nutné zajistit značení únikových východů pomocí bezpečnostních tabulek 

v polovinách a na koncích chodeb a u schodišť ve výškách 1600 mm nad podlahou. Dále 

bude potřeba zajistit u vstupů vhodný a přehledný orientační plán s popisem pracovišť 

a určením jejich polohy v podlažích (viz. obrázek 16). Informační tabulky budou také
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umístěny na podlažích. Hasící přístroje musí být označeny a umístěny tak, aby byly snadno 

snímatelné z nosičů. V případě požáru musí být v dosahu ve směru únikové cesty.                

Vždy nejlépe v blízkosti vyčnívajícího sloupu, aby nezasahovaly do příčného profilu 

chodby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 Současné  přesahy zábradlí a značení koncových stupňů  Zdroj: vlastní foto 

 

6.2 Budova tělocvičny a tělovýchovy včetně spojovacího krčku 

 

Druhé nadzemní podlaží budovy tělovýchovy je přístupné přes školní budovu a spojovací 

krček v 2.NP díky výše popsanému navrženému výtahu. Trasa je pak přístupná bez jediné 

překážky vyšší než 20 mm. Z administrativní budovy je pak 2.NP propojeno dalším 

spojovacím krčkem, kde rampou kolega Mergl vyřešil výškové vyrovnání schodů. Šířka 

dveří je ve všech úsecích trasy větší než 900 mm a postrádá jen vodorovná madla ve výšce 

800-900mm nad úrovní podlahy. Stěny řešeného spojovacího krčku by mohly být 

vybaveny vodorovnými madly v úrovni 900 mm nad podlahou. Jeho přirozené prosvětlení 

a kontrast ploch jsou dostatečné, což níže dokumentuje obrázek 13. 

 

Po vstupu do 2.NP budovy tělovýchovy ze spojovacího krčku se po pravé straně 

nachází kancelář a naproti šatny s toaletou a sprchou. Tyto jsou celkově nově provedeny, 

jsou bezbariérově použitelné a jejich stav nebude v měněn. Celkově je 2.NP této budovy 

bez obtíží přístupné. Chybí zde bezbariérová návaznost mezi prvním a druhým nadzemním 
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podlažím. Tento nedostatek je snadno řešitelný elektrickou šikmou schodišťovou plošinou 

se sklopnou podlážkou. Vedení plošiny bude kotveno do zdiva okolo schodišťového 

prostoru a schodiště zůstane nezměněno. 

 

Značení únikových východů a tras a umístění hasících přístrojů je míněno stejným 

způsobem, jako v budově školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13 Spojovací krček mezi školou a budovou tělovýchovy Zdroj: vlastní foto 

 

První nadzemní podlaží budovy tělovýchovy je od okolního terénu převýšeno asi 

o 0,85 m a vzhledem k výšce ±0,000 je vyvýšeno o 0,55 m. výškový rozdíl je vyřešen 

pozvolným stoupáním podlahy ve spojovacím krčku směrem do budovy tělovýchovy. 

Bezbariérový přístup do 1.NP je díky venkovnímu betonovému schodišti v současné době 

z úrovně terénu absolutně nemožný. Úprava by spočívala ve vybourání současného 

schodiště a opěrné zídky, vybudování nového betonového soklu se schodišťovými stupni 

a lomenou ocelovou nájezdovou rampou, přičemž oba prvky by byly pootočeny od 

současného směru vstupu do budovy o 90° (viz výkres 02-DET. C; 07; 15). Nájezd rampy 

bude přístupný z nároží budovy, na které v současnosti vede pozvolný nájezd 

z komunikace, který dříve sloužil jako nájezd do garáže, jenž bývala součástí této budovy 

a nyní již neexistuje (viz. obr. 14). Nejvyšší bod nájezdu je ve výšce +1,450 m od 

stanovené nuly. Tato výšková úroveň komunikace je bezprostředně u obvodové stěny. 

Vzhledem k tomu, že bude potřeba zajistit rampu se světlou šířkou 1,5 m a zároveň v této 

vzdálenosti od obvodové stěny je výšková úroveň již +1,330 m nad nulou, pak bude nutné
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povrch nájezdu do vzdálenosti 1,6 m od obvodové stěny srovnat na jednu výškovou úroveň 

+1,330 m a nově vybetonovat. Pro vyrovnání betonového povrchu v pásmu nájezdu                    

na rampu bude nutné v tomto místě sejmout současný betonový povrch a zhutnit struskový 

podsyp. Dále musí být odstraněn obrubník a vytvořen nový základ pro uložení spodního 

konce rampy. Tímto bude dosažena možnost pro instalaci ocelové rampy, jenž bude mít 

lomený pravoúhlý tvar (viz výkres 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14 Pohled na místo pro ocelovou nájezdovou rampu  Zdroj: vlastní foto 

 

Rampa bude vyžadovat zbudování malých základových patek pro uložení stojin a dále 

se bude muset provést kotvení do soklu. Zábradlí bude po obou stranách rampy ve výšce 

900 mm nad úrovní podlahy, bude přesahovat 150 mm za okraj rampy. Dále budou ve 

výšce 250 mm nad povrchem rampy podélné vodící tyče po celé délce rampy. Konstrukce 

bude tvořena ze svařovaných dílů tvořených profilovými nosníky IPE, UPE. Díly budou 

k sobě navzájem sešroubovány. Výplň zábradlí bude provedeno z tahokovu. Celková 

povrchová úprava bude v provedení KOMAXIT ve vhodně zvoleném odstínu RAL. 

Podlaha bude tvořena ocelovými pozinkovanými rošty uloženými do rámů z úhelníků 

a kotvenými úponkami. Konce rampy budou mít kontrastní označení nájezdu ve žluté 

barvě. Osvětlení konstrukce je navrženo exteriérovým osvětlením instalovaným na fasádě 

budovy tělovýchovy. Ovládání osvětlení bude fotobuňkou seřízenou na úroveň setmění.  
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Z výkresu 07; 15 je rovněž patrná úprava betonového soklu a odstranění opěrné zídky, 

která je vidět na obrázku 15. 

 

Dalším zřejmým problémem bude změna směru otevírání dveří na vstupu do 1.NP,  

kdy jsou v současnosti hlavní dveře otevírané ven a doprava, což by naprosto 

znemožňovalo manipulaci osobě na invalidním vozíku. V tomto případě by bylo 

nejjednodušší variantou změnit směr otevírání dveří ven a doleva a změnit umístění 

zvonku na pravou stranu dveří s spolu s komunikačním panelem. Na dveře bude nutné 

umístit z obou stran vodorovné madlo ve výšce 850 mm nad úrovní podlahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15 Vstup do 1.NP budovy tělovýchovy z úrovně terénu Zdroj: vlastní foto 

 

Další problém nastává v případě, kdy se bude pohybově omezený jedinec nebo osoba 

na invalidním vozíku samostatně pohybovat v 2.NP a bude se chtít dostat ze šatny do 

tělocvičny v 1.NP, popřípadě na školní sportoviště (viz. výkres 03 - DET G). Pro tento 

případ je nasnadě zbudovat šatnu v 1.NP výhradně pro tyto osoby. Bezbariérovou šatnu by 

bylo vhodné zbudovat pro dvě osoby z části nářaďovny v tělocvičně. Navíc jsou v tomto 

podlaží nově zbudovány dobře označené, prostorné a velmi zdařile provedené toalety. 

Další upravovatelný prostor v této budově již není k dispozici a proto je v této souvislosti 

také navržena elektrická šikmá schodišťová plošina pro případ, že by nebylo možné uvolnit 

část nářaďovny pro účely bezbariérové šatny přímo v tělocvičně. Tělocvična je přístupná 

přes stávající dvoukřídlé dveře otevírané do prostoru chodby. Práh je vysoký 20 mm. 

Navrhuji pouze vodorovná madla ze strany chodby ve výšce 800-900 mm nad podlahou 
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a nátěr dveřních křídel v červené barvě. Školní posilovna má vstup na stejné výškové 

úrovni skrz dveře široké 80 cm. Opět chybí vodorovné madlo. Dveřní práh je vysoký 

20 mm. Nátěr dveřního křídla opět navrhuji červenou barvou.  

 

Informační systém bude nutné navrhnout stejně, jako u vstupů do školné budovy. 

Podstatu vystihuje obrázek 16 týkající se návrhu orientačního panelu v zádveří školní 

budovy. Vedle orientačního plánu je nutné mít vždy umístěný seznam důležitých místností 

v budově s odpovídajícími čísly místností. V prostorech budovy, kde se rozbíhají trasy 

anebo na podlažích v blízkosti schodiště musí být směrové ukazatele obsahující čísla 

místností ve směru šipek.  

 

Nutné bude opět kontrastní značení ploch, koncových schodišťových stupňů, 

informačních tabulek pro únikové cesty a umístění a označení hasících přístrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16 Návrh orientačního panelu v zádveří budovy školy Zdroj: vlastní práce 
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7. Konkrétní návrh úprav pro bezbariérové uţívání 

hygienických prostor v řešených objektech 

 

7.1 Budova školy – toaleta v 1.NP 

 

V současnosti je toaleta umístěná v blízkosti schodiště v prvním nadzemním podlaží               

(viz. výkres 02 - DET. D). Toaleta je rozdělena na jednu toaletu pro muže (kde jsou 

umístěny WC mísa a umyvadlo) a jednu toaletu pro ženy (kde je jedno umyvadlo a tři 

samostatné WC kabiny). Oproti dámské toaletě nemá pánská toaleta přirozené osvětlení 

ani větrání. Mezi toaletami je vmístěna samostatná úklidová komora s výlevkou. 

V současné době jsou obě toalety již ve stavu, kdy jsou jejich vybavení téměř                          

na provozním i morálním konci své funkce. Nejsou upraveny na bezbariérový  přístup                

a ani je takto nelze snadno upravit. Lze říci, že celková rekonstrukce toalet objektu                

jen prospěje.  

 

Jelikož byl již několikrát zmíněn konstrukční systém budovy, pak je vhodné uplatnit 

obecný návrh pro všechna podlaží stejně. Návrh rekonstrukce toalety v 1.NP spočívá                

ve vybourání vnitřních dispozic obou toalet včetně úklidové komory. Úklidová komora              

je v tomto podlaží k dispozici ještě jedna v západním křídle budovy. Nenosné příčky jsou 

v budově tvořeny z dutých příčkových cihel tloušťky 75 mm, popřípadě CDM cihel 

o tloušťce 100 mm. S ohledem na současnou obsazenost mužů a žen v budově 

a předpokládané budoucí využití stavby pro stejné nebo podobné účely je vhodné, aby 

samostatné toalety byly navrženy a upravovány pro majoritní mužské obsazení (okolo 

90%). Potom bude pánská toaleta větší a bude navržena v počtu dvou samostatných WC 

kabin, jednoho pisoáru a dvou umyvadel. Toaleta pro ženy bude mít jednu WC mísu 

a jedno umyvadlo.  

 

Bezbariérová toaleta bude obsahovat jednu speciální závěsnou WC mísu s horní hranou 

ve výšce 500-550 mm, speciální umyvadlo s horní hranou ve výšce 800-900 mm                         

a pákovou baterií ve výšce 1000 mm, vodorovná a sklopná madla budou ve výšce 800 mm, 

nezbytné příslušenství, které bude umístěno ve výšce 900 mm a rozměrné zrcadlo. 

Všechny výšky jsou stanoveny k podlahové ploše. Obklady budou dosahovat výšky 
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2300 mm nad podlahou. Toaleta bude mít dveře otevírané ven o šířce 900 mm, na vnitřní 

straně bude instalováno vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm. Vstup nebude mít žádnou 

výškovou překážku. Bezbariérová toaleta bude navíc určena pro učitelský personál. 

Toaleta pro ženy a bezbariérová toaleta budou napojeny na nucené větrání a budou mít 

automatické osvětlení spínané pohybovým čidlem. Bezbariérová toaleta bude mít zvenčí 

instalovanou světlenou signalizaci nouzového volání. Všechny tři toalety budou mít nový 

samostatný vstup z boční strany současných toalet, přičemž původní vstupy budou 

zazděny. Příčky budou vyzděny z plynosilikátových tvárnic tloušťky 100 a 150 mm.                      

WC mísy budou zavěšeny na předsazených podmítkových splachovacích modulech.  

Budou vyměněna všechna umyvadla spolu s nově instalovanými pákovými bateriemi                     

a budou vyměněny všechny dlažby a obklady do výšky 2300mm nad podlahou. Současný 

stav přehledně vystihuje výkres 09 včetně vložených snímků a označených bouraných 

konstrukcí. Návrh nového stavu je řešen ve výkrese 12.  

 

7.2 Budova školy – toaleta v 2.NP 

 

Toalety jsou umístěny ve stejných místech půdorysného průmětu budovy jako v 1.NP (viz. 

výkres 03-DET. F2), což usnadňuje napojení na odpadní potrubí a tvorbu stejných 

vnitřních dispozic. Postup a obsah modernizace a přístupnosti toalet bude identický                     

a to i s ohledem na zastoupení mužů a žen na tomto podlaží. Bude zachována návaznost 

odpadního potrubí s 1.NP. Nové pánské toalety budou využity pouze mužským učitelským 

personálem. Naproti přes chodbu, jenž vede od schodiště ke spojovacímu krčku jsou                    

v tomto podlaží umístěny ještě jedny vyhovující pánské toalety (viz. výkres 03-DET.F1                 

a snímky ve výkrese 10) a přiléhající samostatná úklidová komora. Tyto prostory budou              

v celém rozsahu zachovány. Situaci navrhovaných úprav přehledně vystihuje výkres 12. 

 

7.3 Budova školy – toaleta v 3. a 4.NP 

 

Ve 3. a 4.NP budovy jsou toalety umístěny naproti schodišti (nad chodbou vedoucí v 2.NP 

ke spojovacímu krčku, viz. výkres 04 - DET I). Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou obě 

toalety určeny jen pro muže a jsou půdorysně shodné. Pánská toaleta je rozdělena na dvě 

části, jenž jsou přirozeně prosvětlené a větrané okny na konci obou místností. V první části 

je na levé straně umístěno osm pisoárů a vpravo naproti nim čtyři umyvadla. V přiléhající 
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druhé části jsou čtyři umyvadla na levé stěně, a naproti ní jsou čtyři samostatné WC kabiny                   

a jeden pisoár. Oba prostory jsou dostatečně velké, relativně nově zbudované a vhodné              

pro jejich zachování. Toalety mají za vstupními dveřmi z chodby situováno zádveří, kde                     

je po pravé straně umístěna malá toaleta s jednou WC mísou a umyvadlem. Tato je určená 

pro ženy a obecně pro učitelský personál (viz. výkres 04, 11 s dokumentujícími snímky). 

 

Návrh modernizace a přístupnosti pro obě podlaží spočívá v částečném vybourání 

nenosných příček mezi WC kabinami a samostatnou toaletou pro ženy, která bude 

vybourána. Dojde ke snížení podlahové plochy druhé části mužských toalet o plochu jedné 

WC kabiny, posunutí dveří mezi první a druhou částí toalet směrem k oknu. Dále bude 

vybourána úklidová komora. Nově zbudovaná bezbariérová toaleta bude vybudována                

na vzniklém místě (viz. výkres 13), přičemž bude určena zejména pro ženy a ženský 

učitelský personál a veřejnost. V první a druhé části mužských toalet budou částečně 

vyměněny dlažby a obklady na upravovaných svislých konstrukcích do stejné výšky. 

 

 Nové zdivo bude vybudováno z plynosilikátových tvárnic tloušťky 150 a 200 mm. 

Z vnějšku přibude světelná signalizace nouzového volání. Bezbariérová toaleta bude 

napojena na nucené větrání a bude mít automatické osvětlení spínané pohybovým čidlem. 

Bude obsahovat jednu speciální závěsnou WC mísu, speciální umyvadlo, madla, rozměrné 

zrcadlo a nezbytné příslušenství. Obklady budou do výšky 2300 mm nad podlahou. Výšky 

instalovaných předmětů budou totožné s předchozími toaletami 

 

7.4 Budova tělovýchovy – toaleta v 1.NP 

 

Bezprostředně za upraveným vstupem z exteriéru do budovy se v 1.NP nachází pánská 

a dámská toaleta, jenž jsou nedávno modernizované a vyhovují požadavkům na provoz 

(viz výkres 02 - DET.B, výkres 08). Avšak v této budově není již žádný vhodný prostor 

pro umístění bezbariérové toalety a proto je navržena bezbariérová přístupnost v rámci 

toalet pro ženy. Mužské toalety budou mít stavební úpravou rozšířenou podlahovou plochu 

o jednu novou WC kabinu shodnou se dvěma současnými kabinami na úkor stávající 

ženské toalety. Ta bude kompletně přebudována na bezbariérovou toaletu s jednou 

speciální závěsnou WC mísou a umyvadlem, madly, rozměrným zrcadlem a nezbytným 

příslušenstvím. Všechny výšky budou stejné, jako v předchozích popsaných toaletách. 



 

 

 

36 

 

 

Budou provedeny dozdívky pod okenním parapetem a ve výšce 900 mm nad podlahou 

bude zbudováno pákové ovládání okna. Dále zde navrhuji umístit zevnějšku toalety 

světelnou signalizaci nouzového volání. Dveře budou mít šířku křídla 900 mm, budou 

otevírané ven a z vnitřní strany budou mít vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm nad 

podlahou. Ve vstupu nebude žádná výšková překážka. Navrhovanou situaci přehledně 

zobrazuje výkres 14. 
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8. Popis bezpečnostního značení v budovách 

 

Značení únikových cest vymezuje norma  ČSN ISO 3864-1 Grafické značky, Bezpečnostní 

barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na 

pracovištích a ve veřejných prostorech. Tato mezinárodní norma stanovuje bezpečnostní 

identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek, které se mají použít na 

pracovištích a ve veřejných prostorech za účelem prevence nehod, požární ochrany, 

informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. 

 

Současný stav značení budov tomuto předpisu neodpovídá, ačkoliv jsou k tomu použity 

schválené bezpečnostní a informační tabulky. Tabulky jsou umístěny na nevyhovujících 

a nepřehledných místech. Označení hasících přístrojů není v mnoha případech provedeno. 

Chybí řádný evakuační plán a vyznačení polohy v daných místech budov s mapou 

bezpečné evakuační cesty.  

 

Návrh symbolů značení únikových východů by měl být stejný, avšak měly by být 

použity z fotoluminiscenčního materiálu a umístěné v úrovni očí. Dveřní křídla vedoucí do 

bezpečného prostoru by měla mít na svém povrchu umístěná označení únikového východu. 

Směry únikové cesty musí být označené v blízkosti schodišť a rozvětvení vnitřních tras. 

Současný stav a některé značky dokumentují snímky níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17 Současný stav bezpečnostního a únikového značení Zdroj: vlastní foto 
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Obr.18 Příklady bezpečnostního a únikového značení Zdroj: www .grafiko.cz 

 

Nakonec uvádím příkladné značení nově zbudovaných toalet, které musí mít ve výšce 

1300 mm nad podlahou symbol s Braillovým písmem umístěný na straně ovládání dveří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.19 Příklady označení toalet na dveřních křídlech Zdroj: www .grafiko.cz 
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9. Závěr 

 

Byla popsána a navržena hlavní problematika bezbariérovosti řešených budov Střední 

školy stavební a dřevozpracující. Je pochopitelně nemožné v jedné bakalářské práci 

podchytit všechna úskalí, která tento komplex spolu s rozlehlým areálem skýtá. Nicméně      

je pro mne úspěchem to, že se podařilo v těchto prostorech nalézt a navrhnout způsob 

zejména pro přístup do všech podlaží budovy školy, vyřešit bezbariérové toalety ve všech 

podlažích, najít způsob pro přístup do budovy tělovýchovy a vyřešit bezbariérově 

přístupnou toaletu v prostorech, kde pro ni zbývá již minimum místa.  

 

Zpočátku jsem předpokládal pro hlavní přístupový uzel do budovy tělovýchovy 

navrhnout dvě varianty, nicméně nenalezl jsem pádné argumenty například pro variantu 

k ocelové rampě. Zejména  hledisko údržby svislé zdvihací mechanické plošiny, která bude 

trvale exponovaná povětrnostními podmínkami a v zimním období ještě více. Nelze nad ní 

umístit přístřešek z důvodu existence stavebního otvoru zrovna v jediném vhodném místě 

na fasádě. Přitom podlaha ocelové rampy je navržena z roštů, což usnadňuje v zimě pohyb 

invalidnímu vozíku bez náročné údržby.  

 

Návrhy bezbariérových toalet byly již snazší a to i z toho důvodu, že jejich variabilitu 

umožnil sám konstrukční systém budovy. 

 

Neméně důležitý je i pro komplexnost bezbariérově přístupné budovy návrh 

orientačního systému. Barevné značení dveřních křídel vzhledem k povrchu stěn musí být 

provedeno v odlišných a kontrastních odstínech, což bude nákladné, nicméně povrch stěn 

na chodbách musí zůstat co nejsvětlejší z důvodu protáhlým chodbám a relativně nízkému 

přirozenému osvětlení. Nakonec uvádím, že je nezbytné nově vyznačit únikové cesty 

a umístění ručních hasících prostředků pro udržení bezpečného užívání budovy. 

 

Předběžná cena za úpravy pro bezbariérové užívání stavby je vypočtená na částku 

4.729.350,- Kč bez DPH, přičemž tuto částku lze ponížit o náklady za část stavebních  

prací, jenž mohou být prováděny ve vlastní režii školy v rámci odborného výcviku učňů 

a pod vedením odborných pracovníků.  
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