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ÚVOD 

  
Při navrhování nových staveb či stavebních úprav je nutné vytvořit přístupné prostředí pro 

každého člověka, a tím přispívat k vytváření takzvaného bezbariérového životního 

prostředí. Na tvorbu prostředí bez bariér musíme nahlížet jako na tvorbu prostředí                

pro všechny bez rozdílu. Je nutné odstraňovat diskriminaci handicapovaných osob                    

a zajišťovat jejich nezávislý způsob života a sociální integraci. V souladu s dnešními 

platnými předpisy vznikají stavby, které jsou dobře přístupné, bezpečné, komunikativní            

a funkční všem lidem. Bohužel se ale také stále ještě setkáváme s nezájmem, 

nepochopením a špatným uplatňováním platných předpisů a vyhlášek v praxi. Zlepšení 

dané situace spočívá v lepší informovanosti, komunikaci a spolupráci všech, kteří se                

na tvorbě přístupného prostředí pro každého podílejí.  

 

Předmětem této diplomové práce je návrh bezbariérových úprav areálu Střední školy 

stavební a dřevozpracující, příspěvkové organizace, na ulici Mojmírovců 42 v Ostravě–

Mariánských Horách, se zajištěním podmínek užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

Řešený areál se skládá z: objektu A, ve kterém se nacházejí učebny teoretického 

vyučování a zázemí pro zaměstnance SŠSaD; objektu B, kde jsou kabinety pedagogů, 

učebny pro teoretické i praktické vyučování Střední školy služeb a podnikání, příspěvková 

organizace, Příčná 1108, Ostrava–Poruba; dvou vestibulů s vlastním vstupem a vrátnicí, 

spojovací chodby a tělocvičny s posilovnou. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout úpravy areálu Střední školy stavební                     

a dřevozpracující, příspěvkové organizace, na ulici Mojmírovců 42 v Ostravě–

Mariánských Horách tak, aby splňoval podmínky přístupného prostředí pro žáky, 

zaměstnance i širokou veřejnost. Výsledné úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou             

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

užívání staveb, a v souladu s principy Národního programu mobility pro všechny.  
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Cílem navrhovaných úprav je zejména: 

· provést napojení řešeného areálu na bezbariérové trasy s napojením na dopravní 

systémy, 

· provést bezbariérové úpravy chodníků v celém areálu, 

· zbudovat v blízkosti hlavních vstupů do budov bezbariérová parkovací místa pro 

osobní automobily, 

· zbudovat bezbariérové vstupy do budov, 

· zajistit bezproblémový a přehledný pohyb ve všech objektech osobám                        

se sníženou schopností orientace, 

· provést bezbariérové úpravy hygienických zařízení v budově A, budově B, 

vstupních vestibulech, spojovací chodbě a tělocvičně s posilovnou. 
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1 PŘÍSTUPNÉ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ  
 

Při tvorbě bezbariérového životního prostředí je nutno vytvářet přístupné podmínky nejen 

pro zdravé lidi, ale také pro lidi handicapované. 

 

Zejména při navrhování nových budov, rekonstrukcích starších objektů a při 

navrhování vnějšího prostředí (komunikací, chodníků, parků, zastávek MHD apod.), by 

projektanti měli mít na vědomí, že budovy i vnější prostředí budou využívány lidmi, kteří 

mohou být různým způsobem pohybově nebo jinak omezeni. Závažnými faktory 

problematiky bezbariérovosti se stávají stárnoucí obyvatelstvo a růst dlouhověkosti, které 

vedou k rostoucímu podílu handicapovaných osob ve společnosti.  

 

1.1 Platná legislativa 
 
Podle listiny základních práv a svobod je nutné vytvořit rovné podmínky i pro osoby 

s handicapem. Je nutné podporovat jejich nezávislý způsob života a sociální integraci.  

 

Důležitým zákonem, který se zabývá problematikou volné přístupnosti, je stavební 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V tomto zákoně je mimo 

jiné bezbariérové přístupnosti přisuzován veřejný zájem. Oporou stavebnímu zákonu jsou 

jeho vyhlášky, které obsahují detailnější řešení všech staveb z hlediska bezbariérovosti. 

Prováděcími vyhláškami tohoto zákona jsou: 

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

· vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

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

smlouvy a územního opatření. 

 

Další vyhláškou, která se již podrobněji zabývá bezbariérovým prostředím, je 

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

bezbariérové užívání staveb, která nabyla účinnosti dne 18. 11. 2009 ve sbírce zákonů                

č. 129, s platností na celém území České republiky. Působnost této vyhlášky se vztahuje na 

obecné, speciální, vojenské a jiné stavební úřady.  
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Důležité je také propojení vstupů do budov s komunikacemi pro pěší nebo parkovišti. 

Úpravy bezbariérového přístupu a užívání pozemních komunikací řeší zákon č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.,                             

o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb.  

 

Do legislativy je nutné také zařadit nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které řeší 

technické  požadavky na vybrané výrobky, a dále nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve znění 

nařízení č. 127/2004 Sb., ve které jsou stanoveny technické požadavky na výtahy. 

 

1.2 Základní pojmy1  
 
V diplomové práci se budou často objevovat specifické názvy. Pro snadnější orientaci                

a lepšímu pochopení problematiky je nutné definovat alespoň některé základní pojmy.  

 

Zdravotní postižení je tělesná, smyslová nebo duševní vada, má trvalý nebo dočasný 

charakter a omezuje vykonávání běžných denních aktivit. V případě, kdy zdravotní 

postižení omezuje osobu na jeho společenském životě, jedná se o handicap. 

 
Handicap je ztráta nebo omezení příležitostí mít rovnoprávný podíl na společenském 

životě. Pojem se vztahuje nejen na osoby se zdravotním postižením, ale také na osoby, 

které standardně nejsou za zdravotně postižené osoby považovány, ale jejichž účast je   na 

běžném společenském životě omezena. 

 
Bariéry jsou překážky, jež vytvářejí omezení aktivit či účasti na plnohodnotném 

společenském životě.  

 
Bezbariérové prostředí je prostředí, ve kterém nedochází k omezování aktivit nebo účasti 

na společenském životě. Přičemž se zároveň jedná o souhrn fyzických a mentálních 

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

participací. 

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

staveb pro bydlení a občanské vybavení. 
 ZDAŘILOVÁ, R. (2011) Bezbariérové užívání staveb Metodika k vyhlášce č. 398/2009 

Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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Přístupné prostředí je prostředí vstřícné pro každého, bez rozdílu věku či zdravotního 

postižení. 

 
Přirozená vodící linie je přirozenou součástí prostředí. Tvoří ji zejména stěna domu, 

obrubník trávníku vyšší než 60 mm, podezdívka plotu, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl 

či jiné kompaktní prvky nejméně 400 mm široké a 300 mm vysoké, které slouží k orientaci 

nevidomých a slabozrakých při pohybu. 

 
Umělá vodící linie je speciálně vytvořená část stavby, která slouží k orientaci osob                  

se zrakovým postižením. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky. Její minimální šířka 

v interiéru je 300 mm a v exteriéru 400 mm. 

 
Signální pás je zvláštní forma umělé vodící linie, která určuje přesný směr chůze, zejména 

při přecházení vozovky, přístup ke schodům do podchodu nebo přístupu k místu nástupu 

do vozidel hromadné dopravy.  

 
Varovný pás je umělá vodicí linie, která ohraničuje trvale nepřístupné nebo nebezpečné 

místo.  

 

1.3  Základní skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Jestliže se někdo zmíní o skupině osob se sníženou schopností pohybu a orientace, většina 

si představí osoby pohybově postižené, které jsou odkázány na vozík nebo osoby 

nevidomé. Do této kategorie se však řadí také osoby, které jsou omezené pouze na krátký 

čas nebo osoby zdravé. 

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dělíme na: 

· osoby se zdravotním postižením 

-  pohybovým, 

-  zrakovým, 

-  sluchovým, 

· osoby pokročilého věku, 

· osoby s dočasným pohybovým omezením 

-  těhotné ženy, 

-  osoby doprovázející osoby s mentálním postižením apod., 

· osoby nadměrného či malého vzrůstu. 
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1.3.1  Osoby s omezenou schopností pohybu 

Do kategorie osob s pohybovým postižením řadíme vozíčkáře a osoby, které ke svému 

pohybu potřebují různé kompenzační pomůcky, jako jsou berle nebo francouzské hole.  

 

Hlavním problémem omezující  pohyb osob jsou fyzické překážky:  

· výškové rozdíly, 

· sklony pochozích ploch, 

· manipulační prostor, 

· dosahová vzdálenost. 

 

Při navrhování staveb pro osoby s pohybovým postižením musíme vycházet 

z rozměrových nároků pro manipulaci a průjezdnost invalidního vozíku, včetně jeho 

dosahových vzdáleností. Nesmíme zapomínat na vozíky elektrické, které v porovnání 

s ručními vozíky mají nižší schopnost překonávat horizontální a vertikální proluky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Manévrovací plochy pro otočení vozíku     Zdroj: Zdařilová R., Úvod do typologie 

 

Vzhledem k potížím, které způsobuje delší chůze a překonávání výškových rozdílů 

osobám s holemi, berlemi a seniorům musíme provádět opatření vedoucí k pohodlnější 

chůzi pro tyto osoby, např. schodišťové podesty, zábradlí, madla s vhodnou výškou aj.  
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Obr. 1.2 Manipulační nároky jednotlivých skupin uživatelů     Zdroj: Zdařilová R., Úvod do  

typologie 
 

1.3.2 Osoby se zrakovým postižením 

Dělení zrakově postižených osob: 

· slabozrací  (osoby se zbytky zraku), 

· nevidomí  (osoby s úplnou ztrátou zraku). 

 
5 kategorií zrakového postižení: 

- střední slabozrakost, silná slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická nevidomost, úplná 

nevidomost. 

 
Hlavní problémy omezující  pohyb osob se zrakovým postižením jsou: 

· nedostatek informací o stavbě a okolí získávaných nevizuálně, 

· nejednoznačnost informací o stavbě a okolí získávaných nevizuálně. 
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Obr. 1.3 Braillovo písmo pro nevidomé     Zdroj: www.trekkies.cz 

 

Správným navrhováním či úpravami staveb a okolí je nezbytné osobám se zrakovým 

postižením zajistit samostatný a bezpečný pohyb a prostorovou orientaci, a to, dostatečným 

množstvím jednoznačně identifikovatelných hmatových prvků a jejich hmatového 

kontrastu vůči okolí. Vybudovat dostatečný počet vodicích linií, tvořených především 

prvky vystupujícími nad pochozí rovinu. Dle potřeby zajistit předávání informací 

akustickým způsobem. Pro osoby s částečnou ztrátou zraku užít nereflexních značek se 

silným barevným kontrastem a krátké srozumitelné nápisy psané velkými písmeny. 

 

1.3.3 Osoby se sluchovým postižením 

Dělení sluchově postižených osob: 

· nedoslýchaví (osoby s částečnou ztrátou sluchu), 

· neslyšící (osoby s úplnou ztrátou sluchu). 

 

Potřeby a požadavky sluchově postižených osob se týkají zejména provozních 

informací a komunikačních problémů při využívání staveb a vnějšího okolí. Informace, jež 

slouží k orientaci osob, musejí být podávány v akustické i optické formě. Prostory                   

pro shromažďování a poskytování informací je nutné vybavit indukční smyčkou 

 

1.3.4 Osoby pokročilého věku 

Vzhledem k potížím, které seniorům způsobuje delší chůze a překonávání výškových 

rozdílů, musíme provádět opatření vedoucí k pohodlnější chůzi pro tyto osoby, např. 

schodišťové podesty, zábradlí, madla s vhodnou výškou apod. Je také nutné navrhovat              

do vhodných míst dostatek laviček, aby si senioři mohli při delší chůzi odpočinout.  
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1.4  Bariéry a jejich prostorové nároky  
 
Bariéry ve vnějším a vnitřním prostředí máme různé a také je každý vnímáme jinak. Jiný 

pohled na vysoký obrubník u přechodu pro chodce bude mít osoba na vozíku, jiný osoba 

neslyšící. Co je pro někoho bariéra nemusí být pro ty druhé.  

 

Hlavní rozdělení bariér je na bariéry architektonické a dopravní, a ty se dále dělí                       

na bariéry: 

· Vertikální: schody, výškové rozdíly větší než 20 mm,  

· Horizontální: sklony ramp a povrchy pochozích ploch, 

· Prostorové: nedostatečné manipulační parametry, nevhodné umístění mobiliáře, 

· Orientační: chybějící taktilní informace, orientační systém a piktogramy, 

· Antropometrické: výškové a dosahové vzdálenosti, 

· Ergometrické: tvary užitých předmětů, nevhodný mobiliář a nábytek. 

 

Jestliže hovoříme o bariérách dopravních, mluvíme o nevhodně navržených 

chodnících, parkovištích, přechodech pro chodce, nástupištích MHD, parcích, mobiliářích 

a veškerém vnějším prostředí. 

Architektonické bariéry se týkají vstupů do objektů, chodeb, výtahů, hygienických 

zařízení, schodiště a jiné. 

 

Podstatná je i skutečnost, že každá osoba vnímá určitou bariéru jinak. Prostředí proto 

musíme přizpůsobit těm osobám, které se v něm pohybují. Jiné požadavky budou                     

na objekty pro pohybově omezené, jiné budou např. pro zrakově nemocné. Při navrhování              

a realizaci staveb musíme mít splněny veškeré požadavky na přístupnost pro již zmiňované 

osoby.  

 

Důležité je dodržet: 

· Dostupnost objektu: pro zrakově postižené vytyčit trasu k objektu přirozenými 

nebo umělými vodícími liniemi nebo akusticky. Důležitá jsou vyhrazená stání    

na vnějších i vnitřních parkovacích plochách. Nutná je bezbariérová trasa                       

od zastávky MHD či parkoviště s respektováním výškových rozdílů a sklonů. 
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· Vstupní prostory vnější a vnitřní: plocha před vstupem musí být vodorovná 

s protiskluzným povrchem, maximální převýšení 20 mm nebo řešíme pomocí 

rampy, vstupní dveře musí umožňovat otevření min. 900 mm (platí i pro hlavní 

křídlo dvoukřídlových dveří). Madla, ovládače nebo zvonky musí být ve snadno 

dosažitelné výšce. Pro zrakově postižené musí být vstupy rozlišitelné od okolí, 

důležité je dobré osvětlení a optická signalizace. Pro sluchově postižené je nutné 

vrátnice nebo recepce vybavit indukční smyčkou. 

 
· Horizontální pohyb v objektu: pro horizontální pohyb jsou požadavky na povrchy 

stelné jako u vstupních ploch. Nutné je respektování průjezdních šířek, světlá šířka 

dveřního křídla je nejméně 800 mm. U objektů jako je např. dům pro seniory 

musíme na stěnách chodeb umístit madla, na dlouhých chodbách židle nebo 

lavičky. Pro zrakově postižené je nutný orientační systém s kontrastním označením                

a trasováním. Důležité je umělé osvětlení a označení prosklených ploch a dveří.               

Pro sluchově postižené osoby jsou nutné jak akustické prvky, tak také optická 

signalizace. 

 
· Vertikální pohyb v objektu a přístupnost do vyšších podlaží: je důležitý snadný 

přístup do vyvýšených podlaží, a to hlavně výtahy, kde výtahové kabiny musejí mít 

dostatečný manipulační prostor, vč. dostatečného prostoru před výtahem, dobře 

umístěné ovládací prvky (v kabině hmatově upravené). Ve výtahové kabině                   

je nutné sedátko. Jestliže použijeme rampu je nutné dodržení správného sklonu, 

rampa musí být opatřena madly a vodící tyčí. Na schodišti musí být přesah zábradlí 

a kontrastní označení posledního stupně. 

 
· Správné navržení hygienických prostorů: bezbariérová WC musejí být umístěna na 

každém podlaží, a to samostatně ženy a samostatně muži, není nutná záchodová 

předsíň, dveře vždy otevíravé ven. Na WC je nutné výškové osazení jednotlivých 

předmětů, vč. madel. To se týká také umýváren a sprch. Hygienické prostory                   

je nutné osadit prvky k přivolání pomoci. Pro nevidomé je nutné kabiny označit 

Braillovým písmem. 

 
· Vybavení místností dle požadavků osob: místnosti je nutné vybavit dle typu 

místnosti – např., aby zkoušecí kabiny byly dostatečně půdorysně velké, mít 

dostatek bezbariérových pokladen, vyhrazená místa v hledišti, interiérové vybavení 
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by mělo mít ergonometrický tvar (klika, madlo), osvětlení prostoru pro informace, 

informační tabule, indukční smyčky v sále. 

 
· Informační a orientační systém: Objekty i vnější prostory nutně vybavit 

informačním systémem, který bude správně výškově osazen, vybavený akustickými                     

a taktilními prvky. Důležitá je správná velikost písma, vhodné piktogramy. 
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2 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO 
VŠECHNY (Program mobility) 

 

V České republice je důležité pro města a obce komplexně vyřešit svobodný pohyb osob, 

které jsou nějakým způsobem hendikepované. Volný pohyb je pro ně důležitý, a to nejen 

v přírodě a ulicích, ale hlavně v budovách, které využívají každodenně. Počet obyvatel             

se sníženou schopností pohybu a orientace je odhadován na 1/3 populace ČR. Každý 

desátý občan České republiky se řadí mezi osoby se zdravotním postižením. Z těchto 

důvodů se Česká vláda rozhodla podporovat Program mobility, který je zaměřený                    

na zpřístupňování dopravy a odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí              

a služeb.  

Národní rozvojový program mobility pro všechny spravuje Vládní výbor pro zdravotně 

postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením. 

 

Prostředky Programu mobility jsou uvolňovány na vytvoření ucelených 

bezbariérových tras ve městech a obcích, tzn., že nejsou financovány jednotlivé,                      

na bezbariérovou trasu nenapojené projekty. 

 

Financování programu je zajištěno Vládním plánem financování, jenž byl přijat 

usnesením vlády ze dne 14. 7. 2004 č. 706, a usnesením vlády ze dne 26. 3. 2008 č. 292 

byl novelizován. Cílem této novelizace bylo rozšířit okruh úprav, na které je možné           

v rámci programu přispívat, a zlepšit stávající způsob financování projektů prostřednictvím 

dotačních programů. 

 

Dalším cílem novelizace bylo zejména rozšířit okruh úprav, na něž je možné 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  

 

2.1 Cíle programu mobility 
 
Cílem programu je zajištění svobodného pohybu pro všechny skupiny obyvatel. Program 

mobility podporuje realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. 
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Základními oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér 

v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.  

 

 

Cíle Programu mobility je dosahováno prostřednictvím specifických cílů, kterými jsou: 

· bezbariérová dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních 

služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití 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. 

 

Žádosti o dotaci se podávají na Úřad vlády ČR. Projekty jsou rozděleny z hlediska 

financování do dvou kategorií: 

· bezbariérové úpravy plně hrazené z rozpočtů příslušných institucí (jde                     

o financování institucí, které mají budovy ve vlastnictví; např. služebny policie ČR 

z rozpočtu Ministerstva vnitra, krajské úřady z rozpočtu kraje apod.), 

· bezbariérové úpravy financované podílově z rozpočtů příslušných institucí                  

(z rozpočtu příslušného ministerstva a jiných podprogramů). 

 

2.2 Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy 
 
Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy je jedno ze dvou podopatření, 

která se zabývají zpřístupněním dopravy. Podporuje budování bezbariérových tras                        

a vhodných dopravních prostředků ve městech s MHD. Záměr je kladen s důrazem                    

na propojení bezbariérových tras s jednotlivými objekty a bezbariérovou dopravou. Dále 

podporuje vytváření bezbariérových pěších tras s napojením na dopravní systémy, 

odstraňování bariér na zastávkách a nástupištích MHD. Také podporuje nákup dopravních 

prostředků a rozvoj vozového parku, vybavení MHD informačními a signalizačními 

zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace, vč. systémových 

opatřeních ve městech.  
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2.3 Zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby 
 
Dalším podopatřením, které se zabývá zpřístupňováním dopravy, je zpřístupňování budov 

zajišťujících dopravní služby. Cílem je vybudování bezbariérového propojení jednotlivých 

úřadů a institucí ve městech a obcích, vč. nástupišť. Opatření musí odpovídat současným                

i budoucím potřebám pro zvýšení územní mobility obyvatelstva, zvýšení zájmu obyvatel          

o veřejnou dopravu prostřednictvím zlepšování její kvality, zvýšení mobility pracovních 

sil, zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Pro přidělení dotace je důležité 

napojení takovýchto budov na bezbariérové trasy města či obce. 

 

2.4 Odstraňování bariér v budovách 
 
Jedná se o odstraňování bariér při vstupu do budov i uvnitř budov, výstavbu výtahu nebo 

zdvihací plošiny a bezbariérové úpravy hygienických zařízení. Podpora se vztahuje                 

na budovy státních a veřejných institucí, budovy vzdělávacích a kulturních zařízení                    

a zařízení poskytující zdravotní péči a sociální služby, domy zvláštního určení a budovy 

radnic. V rámci podpory se uvolňují prostředky k zajištění bezbariérovosti budov 

veřejných a státních institucí ležících pouze na bezbariérových trasách. 

 

Cílem je zvýšit dostupnost služeb pro obyvatele, zapojit občany do systému vzdělání,               

a pracovního procesu, zvýšit zájem obyvatel o veřejné dění, jejich mobilitu i aktivitu             

ve volném čase.  
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3 ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
V těchto stavbách s výjimkou technologického a hospodářského zázemí je nutné zajistit 

přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérovost musí 

být zajištěna pro vyučující, nepedagogické pracovníky, posluchače, žáky, studenty                        

i ubytované osoby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Při navrhování těchto staveb je třeba dbát na potřebné velikosti manipulačních 

prostor, vhodné značení všech prostor, správné velikosti a počet WC (dle velikosti školy). 

Dále je nutno správně navrhnout vstupy do budov, prostory uvnitř budov či v případě 

potřeby výstavbu výtahu nebo zdvihací plošiny. Bezbariérové úpravy, včetně velikosti               

a výšky zařizovacích předmětů (věšáky, umyvadla, pisoáry, WC atd.), je třeba podřídit 

věku a vzrůstu žáků a studentů. 

 

Další požadavky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 343/2009 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu                         

a vzdělávání dětí a mladistvých. 
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4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A DEMOGRAFICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Charakteristika řešeného území  
 
4.1.1 Geografické údaje  

Areál SŠSaD, vč. přístupové trasy k tramvajovým zastávkám MHD, se nachází v měst-

ském obvodu Ostrava–Mariánské Hory a Hulváky statutárního města Ostrava. Město 

Ostrava se rozkládá na soutoku čtyř řek - Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny v severním 

okraji Moravské brány. Ostrava je třetím největším městem České republiky a největším 

městem Moravskoslezského kraje o rozloze 214,23 km².  

 

Katastrální výměra městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky činí 7,35 km².  

 

4.1.2 Umístění řešeného areálu do funkční plochy hromadného bydlení 

Územní plán města Ostravy byl zpracovaný v roce 1994. V současné době se zpracovává 

nový územní plán, který je ve fázi projednávání s dotčenými orgány státní správy. 

 

Řešený areál patří, dle platného ÚP, do funkční plochy hromadného bydlení. Stavby, 

které jsou umístěny v řešeném areálu, patří dle regulativů mezi funkční využití vhodné. 

Jedná se o vybavenost, sloužící danému území, která mimo jiné zahrnuje základní a střední 

školy. Funkční plocha hromadného bydlení zde úzce souvisí s funkční plochou 

individuálního bydlení. Od této plochy je oddělena plotem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Výřez územního plánu s vyznačením areálu SŠSaD     Zdroj: ÚP města Ostravy 
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V okolí areálu je zástavba jak sídlištního typu, tak také zástavba rodinných domů. 

Areál je dobře situovaný pro docházkovou vzdálenost do školy pro studenty, kteří v okolí 

bydlí. Od městské hromadné dopravy je škola vzdálená cca 200 m. 

 

4.2 Demografické údaje 
 
Statutární město Ostrava má 299 622 obyvatel2, z toho osob ve věku:  

· 0 – 14 let       42 356,  

· 15 – 65 let   207 661,  

· 65+ let           44 605.  

 

Počet obyvatel v Ostravě–Mariánských Horách a Hulvákách činí 12 862 osob, což je 

4,14% obyvatel Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Data ke dni 31. 12. 2011  Zdroj: ČSÚ 
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5 PŘÍSTUPOVÁ TRASA K MHD 

  
5.1 Tramvajové zastávky MHD, stávající stav (výkres č. 01) 
 
Nejbližší zastávky MHD od řešeného areálu se nacházejí na ulici 28. října. Šířka 

komunikace, vč. tramvajového pásu, v těchto místech činí 16 300 mm. Chodníky po obou 

stranách komunikace jsou široké 3 790 mm. Jedná se o tramvajové zastávky na ostrůvku. 

Tyto ostrůvky jsou dlouhé 30 000 mm, široké 1 500 mm a jsou vyvýšeny oproti vozovce    

o 160 mm. Ostrůvky nemají hmatové úpravy, zábradlí, ani kontrastní značení. Vozovka 

mezi komunikací pro pěší a tramvajovou zastávkou na ostrůvku je v obou směrech široká  

3 500 mm. 10 000 mm od začátku obou nástupních ostrůvků jsou umístěny přechody pro 

chodce, které mají délku 3 500 mm a šířku 3 000 mm.  

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

Obr. 5.1 Tramvajové zastávky MHD     Zdroj: Vlastní foto 

 
5.2 Tramvajové zastávky MHD, návrhy úprav (výkres č. 05) 
 
Vzhledem k celkové šířce vozovky, která v místě tramvajových zastávek MHD činí 16 300 

mm a neumožňuje zachování tramvajových zastávek na ostrůvku v souladu s vyhláškou 

398/2009 Sb., budou stávající tramvajové zastávky na ostrůvku zrušeny. Nově jsou 

navrženy zastávky s pojížděným mysem, známé též pod názvem vídeňské zastávky. Jedná 

se o zastávky s nástupem přes vozovku, kde je vozovka v místě zastávek zvýšená přibližně 

na úroveň chodníku, takže tvoří i zvýšené nástupiště. Tyto zastávky jsou navrženy pouze 

pro jednu soupravu, protože zastávka pro dvě soupravy by představovala riziko pro 

zrakově postižené. Do varovného pásu budou vsazeny 1 100 mm vysoké sloupky                     

ve vzdálenosti 1 500 mm. Varovný pás o šířce 400 mm, bude umístěn po celé délce 

pojížděného mysu, vč. jeho nájezdů. 900 mm široký signální pás bude ukončen                       
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ve vzdálenosti 300 mm od varovného pásu. Varovný i signální pás budou zhotoveny 

z dlažby červené barvy s výstupky. Označník zastávky je navržen ve vzdálenosti 800 mm 

od signálního pásu ve směru jízdy vozidel. Na označníku bude umístěna tabulka 

v Braillově bodovém písmu. Boční odstup od varovného pásu bude činit 150 mm. Spodní 

hrana informační tabule s jízdními řády bude umístěna nejvýše 1 200 mm nad povrchem 

chodníku. 

  

Přístřešky pro cestující vzhledem k nedostatku prostoru, vstupů do provozoven                 

a obchodů, nacházejících se na ulici 28. října, nejsou navrženy. 

 

Součástí navrhované přístupové trasy bude mezi řešenými tramvajovými zastávkami 

nově zbudován přechod pro chodce řízený světelnou signalizací. Navrhovaný přechod               

je dlouhý 16 300 mm a široký 3 000 mm. V místě přechodu se sníží obrubníky na 20 mm, 

z každé strany se zřídí varovný pás široký 400 mm, který bude vybudován v celé šířce 

nástupní plochy, která činí 3 000 mm. Varovný pás s oboustranným přesahem signálního 

pásu o 1000 mm, bude navazovat na pás signální o šířce 1 000 mm s návazností                    

na přirozenou vodící linii. Signální i varovný pás bude z dlažby červené barvy s výstupky. 

Přechod pro chodce se vyznačí vodorovným dopravním značením V7. V místě přechodu 

přes tramvajový pás, který je v úrovni vozovky, bude vodorovné dopravní značení 

přerušeno. Sloupky světelné a chodecké signalizace, budou též vybaveny akustickou 

signalizací pro pozemní komunikace. Sloupky světelné a chodecké signalizace budou 

umístěny v ose signálního pásu v maximální vzdálenosti 750 mm od vstupu na vozovku. 

Pro případy, kdy světelná signalizace nebude v provozu, se pro zdůraznění povinnosti 

chodce dát přednost v jízdě tramvaji bude vodorovné dopravní značení V7 z obou stran 

doplněno nápisy „!POZOR TRAM!“. Ve vzdálenosti 1 000 mm před přechodem                    

pro chodce bude v obou směrech umístěna dopravní značka IP6.   

 
5.3 Přechod pro chodce na ul. Mojmírovců, stávající stav (výkres č. 01, 02) 
 
Stávající přechod pro chodce se nachází v místě křížení ulic Mojmírovců a U vodojemu. 

Přechod přes ulici Mojmírovců slouží pro vstup do areálu SŠSaD, je dlouhý 5 500 mm               

a široký 3 000 mm. Tento přechod je šikmý a nevyhovující. Bezbariérové úpravy na něm 

nejsou provedeny. Přechod pro chodce nebo místo pro přecházení přes ulici U vodojemu 

zcela chybí. Povrchy navazujících komunikací pro pěší jsou ve velmi špatném stavu. 
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Obr. 5.1 Přechod pro chodce před areálem SŠSaD     Zdroj: Vlastní foto 

 

5.4 Přechod pro chodce na ul. Mojmírovců, návrhy úprav (výkres č. 03, 

04) 
 
Stávající šikmý přechod pro chodce na ulici Mojmírovců sloužící pro vstup do areálu bude 

zrušen. Naproti hlavnímu vstupu do areálu bude vybudován přechod nový. Tento přechod 

je navržen jako přímý o délce 5 500 mm a šířce 3000 mm. V místě přechodu se sníží 

obrubníky na 20 mm, a z každé strany se zřídí se varovný pás o šířce 400 mm, který bude 

vybudován v celé šířce nástupní plochy, tj. 3 000 mm. Varovný pás s oboustranným 

přesahem signálního pásu o 1 000 mm, bude navazovat na pás signální o šířce 1 000 mm,    

s návazností na přirozenou vodící linii. Signální i varovný pás budou z dlažby červené 

barvy s výstupky. Přechod pro chodce se vyznačí vodorovným dopravním značením V7. 

Ve vzdálenosti 1 000 mm před přechodem pro chodce bude v obou směrech umístěna 

dopravní značka IP6. 

 

5.5 Přechod pro chodce na ul. U vodojemu, návrh řešení (výkres č. 03, 04) 
 
Tento přechod je navržen v blízkosti křížení ulic Mojmírovců a U vodojemu jako přímý    

o délce 6 000 mm a šířce 3000 mm. V místě přechodu se sníží obrubníky na 20 mm                   

a z každé strany se zřídí se varovný pás o šířce 400 mm, který bude vybudován v celé šířce 

nástupní plochy, tj. 3 000 mm. Varovný pás s oboustranným přesahem signálního pásu       

o 1 000 mm, bude navazovat na pás signální o šířce 1 000 mm, s návazností na přirozenou 

vodící linii. Signální i varovný pás budou z dlažby červené barvy s výstupky. Přechod pro 
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chodce se vyznačí vodorovným dopravním značením V7. Ve vzdálenosti 1 000 mm před 

přechodem pro chodce bude v obou směrech umístěna dopravní značka IP6. 

 

5.6 Komunikace pro pěší, stávající stav (výkres č. 01) 
 
Nejkratší přístupovou trasou pro pěší od tramvajových zastávek MHD k řešenému areálu 

jsou  komunikace  pro  chodce  na  ulicích  U  Vodojemu  a  Mojmírovců.  Přístupová  trasa  

vedoucí od zastávek MHD, které se nacházejí na ulici 28. října má celkovou délku 200 m. 

 

Část komunikace pro pěší na ulici U Vodojemu o délce 110 m je v dobrém stavu.   

Její šířka činí 2 000 mm. Tato komunikace, se napojuje na ulici 28. října, je nová a má 

povrch ze zámkové dlažby šedé barvy. Zbylá část komunikace pro pěší na přístupové trase 

v délce 90 m je ve značně špatném stavu. Povrch tohoto úseku je tvořen betonovou 

dlažbou šedé barvy o rozměrech 330 x 330 mm. Šířka chodníku je 1 500 mm a od vozovky 

jej odděluje travnatý pás široký 500 mm. 

 

Vzhledem ke stáří chodníku zde dochází k tvorbě nerovností, které bezbariérový 

pohyb po těchto komunikacích výrazně komplikují. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 5.2 Komunikace pro pěší, ulice U vodojemu     Zdroj: Vlastní foto 

 
5.7 Komunikace pro pěší, návrhy úprav  
 
Vzhledem ke špatnému stavu části přístupové trasy pro pěší na ulici Mojmírovců                        

a  U Vodojemu bude její povrch odstraněn a nahrazen povrchem novým. Jedná se o úsek       

o délce 90 m. Nový povrch bude tvořit zámková dlažba šedé barvy tl. 60 mm, která 

odpovídá požadavkům na protiskluznost pochozích ploch, což zaručuje bezpečnou                       
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a stabilní chůzi. Chodník bude na straně k travnatému pásu upnut do nově uložené 

betonové obruby šířky 50 mm. Úpravy na komunikaci pro pěší v okolí tramvajových 

zastávek na ulici 28. října jsou popsány v kapitole 5.2 Tramvajové zastávky MHD, návrhy 

úprav. 
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6 AREÁL SŠSaD – EXTERIÉR 

  
6.1 Místa pro parkování, stávající stav (výkres č. 02)  
 
V současné době existují parkovací místa před hlavními vstupy do budov pouze                    

na neoznačeném místě pro parkování, na kterém vozidla stojí pouze v příčném směru. 

Půdorysné rozměry neoznačených míst pro parkování jsou 20 800 x 13 300 mm. 

  

 Parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v celém areálu 

chybějí. Jelikož je parkování v areálu z důvodu nedostatku prostoru omezené, návštěvníci, 

zaměstnanci a studenti využívají veřejné parkoviště s kapacitou devatenácti parkovacích 

míst, které je vzdáleno cca 20 m od východní hranice areálu SŠSaD.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Obr. 6.1 Místa pro parkování v areálu SŠSaD     Zdroj: Vlastní foto 

 

6.2 Místa pro parkování, návrhy úprav (výkres č. 03) 
 
Místo pro parkování před hlavními vstupy do budov se stavebně upraví na značené 

parkoviště. Půdorysné rozměry parkoviště budou z prostorových a estetických důvodů 

zachovány. 

 

Nově zde bude vybudováno celkem 5 kolmých parkovacích míst. Z toho pak 2 místa 

vyhrazená pro vozidla pro osoby těžce pohybově postižené. Všechna parkovací místa 

budou mít podélný sklon 2% a příčný sklon 1,5%. Vyhrazená parkovací místa jsou 

navržena tak, aby byl zajištěn přímý bezbariérový přístup do obou hlavních vstupů. Tato 

místa musejí mít zajištěn bezprostřední přístup na komunikaci pro pěší. Navržené řešení 

počítá s přístupovým chodníkem, s maximálním sklonem 1:8 (12,5%), s varovným pásem.  
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Každé parkovací místo pro invalidy bude mít délku 5 500 a šířku 3 700 mm. Plocha celého 

parkoviště se nově vydláždí krytem ze zámkové dlažby šedé barvy tl. 80 mm. Odvodnění 

parkoviště je zajištěno sklonem povrchu do kanalizační vpusti. Nově zbudovaná parkovací 

místa budou označena svislým dopravním značením IP11a, vyhrazená parkovací místa 

značením IP12 + O1 + E8d, doplněna vodorovným dopravním značením V10f. Parkoviště 

bude dále označeno vodorovným dopravním značením V10b, a stání kolmá vyznačena               

ze zámkové dlažby červené barvy tl. 80 mm.  

 

6.3 Komunikace pro pěší v areálu, stávající stav (výkres č. 02) 
 
Hlavním přístupem pro pěší k řešenému areálu je komunikace pro chodce na ulici 

Mojmírovců. Vchod do areálu z této ulice je zajištěn komunikací pro chodce, jež prochází 

vstupní bránou pro pěší. Brána pro pěší je dvoukřídlová o celkové šířce 2 500 mm. Tato 

brána je přes den během školního roku otevřená a uzavírá se až ve večerních hodinách.            

Na komunikaci pro pěší je v místě umístění brány schod vysoký 40 mm. 

 

Komunikace pro pěší v areálu mají celkovou délku 165,80 m. Široké jsou standardně  

1 800 mm. V místech kde jsou umístěny lavičky, je chodník rozšířen na 2 900 mm v délce 

2 800 mm. Na komunikacích pro chodce chybí kontrastní značení, přirozené i umělé vodící 

linie pro nevidomé a slabozraké osoby. Komunikace mají povrch z betonové dlažby šedé 

barvy o rozměrech 330 x 330 mm. 

 

Vzhledem ke stáří chodníku zde dochází k tvorbě nerovností, které bezbariérový 

pohyb po těchto chodnících výrazně komplikují. 
   

  

 

 

 

 

 
 

   

Obr. 6.2 Komunikace pro pěší v areálu SŠSaD     Zdroj: Vlastní foto 
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6.4 Komunikace pro pěší v areálu, návrhy úprav (výkres č. 03) 
 
Komunikace pro pěší v řešeném areálu jsou široké 1 800 mm. Stávající povrch, který                 

je tvořen betonovou dlažbou 300 x 300 mm, bude odstraněn a nahrazen zámkovou dlažbou 

šedé barvy tl. 60 mm. Dlažba odpovídá požadavkům na protiskluznost pochozích ploch, 

což zaručuje bezpečnou a stabilní chůzi. Chodník bude po obou stranách upnut do nově 

uložené betonové obruby šířky 50 mm s převýšením 60 mm po obou stranách. Zmíněné 

převýšení bude sloužit jako umělá vodící linie. V místech, kde se komunikace pro pěší 

setkává s místy pro parkování nebo s komunikací pro provoz vozidel, budou osazeny 

silniční obrubníky šířky 150 mm do výšky 120 mm. V místě umístění brány bude                      

na chodníku zrušen 40 mm vysoký schodek.  

   

6.5 Mobiliář v areálu, stávající stav (výkres č. 02) 
 
V  areálu,  na  rozšířené  části  komunikací  pro  chodce  se  nacházejí  tři  volně stojící  lavičky  

bez opěradel, které slouží k odpočinku studentům, pedagogům a návštěvníkům areálu 

SŠSaD. Lavičky jsou dlouhé 2 000 mm, široké 500 mm a vysoké 550 mm. V západní části 

areálu se nachází místo pro odpočinek, které je vybaveno třemi lavičkami (stejných 

rozměrů jako lavičky volně stojící) a přenosným stolem o rozměrech 2 600 x 1 400 x 750 

mm. Místo pro odpočinek má půdorysné rozměry 5 460 x 4 800 mm. Přístup 

k odpočinkovému místu je zajištěn 2 000 mm širokým chodníkem v délce 7 000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 Mobiliář v areálu SŠSaD     Zdroj: Vlastní foto 
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6.6 Mobiliář v areálu, návrhy úprav (výkres č. 03) 
 
Stávající lavičky budou demontovány. Nově bude areál vybaven devíti lavičkami 

s opěradly o rozměrech 2 000 x 500 x 450 mm s výškou opěradla 700 mm. Lavičky budou 

umístěny mimo vodící linii s vytvořením volného prostoru pro invalidní vozík. Jídelní stůl 

na místě pro odpočinek zůstane původní. V blízkosti laviček budou umístěny celkem tři 

odpadkové koše. 
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7 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KOMPLEXU BUDOV 
 
Navrhované úpravy budov v areálu Střední školy stavební a dřevozpracující, příspěvkové 

organizace, na ulici Mojmírovců 42 v Ostravě–Mariánských Horách, řeší odstranění bariér 

v souboru budov, který se skládá z objektu A (nachází se zde učebny teoretického 

vyučování a zázemí pro zaměstnance SŠSaD), objektu B (kabinety pedagogů, učebny             

pro teoretické i praktické vyučování SŠ služeb a podnikání, příspěvková organizace, 

Ostrava–Poruba), dvou vestibulů s vlastním vstupem, vrátnicí, spojovací chodby                           

a tělocvičny s posilovnou. Tyto úpravy jsou navrženy tak, aby konstrukční zásahy                     

do řešených objektů byly co nejmenší, a aby se co nejméně měnilo dispoziční uspořádání               

v budovách.  

 

7.1 Budovy A a B 
 
Budovy A a B byly postaveny a zkolaudovány v r. 1951. Obě budovy byly postaveny jako 

shodné, zrcadlově proti sobě otočené. V roce 1992 v obou budovách proběhla částečná 

modernizace interiéru, při které došlo k částečnému odlišení v budovách. Jedná se zejména 

o hygienická zařízení ve 2. NP a chodby. Po částečné modernizaci začaly budovy sloužit 

jako školské zařízení. 

 

Budovy mají tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, a nacházejí se v západní, resp. 

východní části areálu budov (výkresy č. 3, 4, 5). V minulosti 3. NP obou budov sloužila 

pro ubytování učňů středního odborného učiliště. Z tohoto důvodu jsou v hygienických 

zařízeních ve 3. NP umístěny sprchovací kouty.  

 

1. NP obou budov je 0,84 m nad úrovní upraveného terénu, konstrukční výška 

jednotlivých podlaží činí 3 300 mm. Konstrukční systém budovy je rámový, monolitický 

s příčnými rámy. Obvodové výplňové zdivo je z betonových dílců o tl. 450 mm. Vnitřní 

zdivo je z cihel CDM tl. 100 mm. Budovy jsou obdélníkového půdorysu. Jejich vnější 

rozměry jsou 32 800 x 13 800 mm. Stropy jsou železobetonové, monolitické. Střecha je 

valbová s asfaltovou krytinou hnědé barvy a vnějšími dešťovými svody. Budovy jsou 

vybaveny vnitřním dvouramenným schodištěm. Výtahy zde nejsou. Obě budovy jsou 

navzájem propojeny vstupními vestibuly a spojovací chodbou s atriem. 
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Dispozičně jsou budovy v 1. – 3. NP podélně rozděleny průchozími chodbami,                

ze kterých se vchází do jednotlivých učeben, kabinetů, kuchyněk a hygienických zřízení 

(viz výkresy č. 06, 07, 08, 13). Délka chodby v 1. NP obou budov činí 22 400 mm, ve 2.            

a 3. NP 20 820 mm. V suterénu se nacházejí skladovací prostory, do kterých není umožněn 

přístup pro veřejnost. 1. – 3. NP budovy A slouží k potřebám teoretického vyučování 

Střední školy stavební a dřevozpracující Ostrava. 1. – 3. NP budovy B slouží k potřebám 

teoretického i praktického vyučování Střední školy služeb a podnikání, příspěvková 

organizace, Příčná 1108, Ostrava–Poruba. Budovy nejsou bezbariérově přístupné.  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 7.1 Budovy A a B (jižní strana)     Zdroj: Vlastní foto 

 

7.1.1 Hlavní schodiště v budovách A a B, stávající stav (výkres č. 09) 

Dvouramenné železobetonové schodiště s podestou se nachází v severní části obou budov.  

Schodiště je v  budovách A i B shodné, ale zrcadlově otočené. Každé schodišťové rameno 

má osm 161 mm vysokých, 300 mm širokých a 1 100 mm dlouhých schodišťových stupňů. 

Schodišťová ramena jsou vybavena na straně zrcadla zábradlím s dřevěnými madly, která 

jsou umístěna 900 mm nad hranou každého schodišťového stupně. Madla na zábradlí 

přesahují první a poslední stupeň schodišťového ramene o 150 mm. Kontrastní značení 

nástupních a výstupních schodišťových stupňů je provedeno nesprávně. 
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Obr. 7.2 Hlavní schodiště v budovách A a B     Zdroj: vlastní foto 

 

7.1.2 Hlavní schodiště v budovách A a B, návrhy úprav (výkresy č. 10, 11) 

Je nezbytné, aby schodišťová ramena byla opatřena vhodnými madly po obou stranách. 

Z tohoto důvodu budou stávající schodišťová ramena nově na stěnách opatřena dřevěnými 

madly ve výši 900 mm, která budou přesahovat o 150 mm první a poslední stupeň 

s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Nově osazená madla na stěnách, budou 

připevněná pomocí ocelových úchytů tak, aby odsazení mezi jednotlivými madly a stěnou 

činilo minimálně 60 mm. Celá plocha stupnic nástupního a výstupního schodišťového 

stupně každého schodišťového ramene bude opatřena vhodným značením, aby byly 

výrazně kontrastně rozeznatelné od okolí. Kontrastní značení podstupnic je z důvodu 

špatné orientace slabozrakých osob nepřípustné. 

 

7.1.3 Výtahy v budovách A a B, návrh řešení (výkresy č. 10, 11, 12) 

V současnosti jsou všechna nadzemní podlaží obou budov přístupná pouze po schodištích. 

Bezbariérový pohyb je zde zcela nemožný. 

 

Nově bylo navrženo zpřístupnit vstupy do 2. a 3. NP v budovách A a B výtahy. 

Navrhované výtahy se budou nacházet v exteriéru a budou dostupné bezbariérově                    

ze vstupních vestibulů obou budov. Výtah je navržen pro každou z budov samostatný, 

zbudovaný jako lehká ocelová konstrukce opatřena obvodovým pláštěm. Konstrukce bude 

přiléhat ke stěně budovy, na kterou bude ukotvena. Vybudovaná výtahová věž bude tvořit 

samostatný požární úsek s vlastní základovou konstrukci oddělenou od základu budovy. 

Půdorysné rozměry výtahové konstrukce budou 1 600 x 1 700 mm. Výtahová klec             

o rozměrech 1 600 x 1 700 mm bude bezbariérová.  
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Nástup do výtahové kabiny je v každém poschodí uvažován z hlavních 

schodišťových podest hlavního schodiště. S ohledem na konstrukční systém budovy budou 

zhotoveny stavební otvory pro jednotlivé stanice výtahu v obvodové zdi na každém 

podlaží. Stavební otvory budou provedeny v místě stávajících okenních otvorů, čímž dojde 

ke značné úspoře finančních prostředků. Stávající okna na schodišťových podestách, která 

jsou určena k demolici, mají šířku 870 mm a výšku 2 100 mm. Nad dveřmi do výtahu bude 

ve všech podlažích obou budov osazen světlík, kterým bude dosaženo přirozeného 

prosvětlení místa před výtahem i přilehlého hlavního schodiště.  

 

Výtah je navržen hydraulický s jednosměrným sběrným řízením směrem dolů. 

Dopravní zdvih výtahu činí 9 400 mm. Pro žáky, pedagogy a veřejnost 6 520 mm.  

Dopravní rychlost je 0,50 m/s, nosnost 450 kg s počtem čtyř přepravovaných osob. Volná 

plocha před nástupními místy do výtahu činí 2 080 x 2 160 mm. Dveře výtahu budou 

provedeny jako samočinné vodorovně posuvné. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních 

místech do výtahu budou vyčnívat nad povrch okolní plochy o 1,50 mm. Reliéfní značky 

budou vystouplé a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry 

standardní sazby. 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. 

  

7.1.4 Hlavní chodby v budovách A a B, stávající stav 

Chodby v 1. NP jsou dlouhé 22 550 mm a široké 1 650 mm. Chodby ve 2. a 3. NP mají 

délku 20 080 mm a šířku 1 650 mm, u hlavního schodiště jsou rozšířené na 2 100 mm.             

Na chodbách se nenacházejí žádné zařizovací předměty či jiné překážky. Hasicí přístroje 

jsou umístěny na dobře viditelných místech. Chodby jsou dostatečně prosvětleny.  

 

Značení únikových cest je nedostatečné. Orientační prvky pro nevidomé a slabozraké 

zde chybí úplně. 
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Obr. 7.3 Hlavní chodby v budovách A a B     Zdroj: Vlastní foto 

 

7.1.5 Hlavní chodby v budovách A a B, návrhy úprav (výkres č. 13) 

Chodby budou vybaveny ve výši 850 mm nad podlahou ocelovými madly, s osazením                

od stěny min. 60 mm. Na chodbách ve výši 300 mm nad podlahou budou osazena ocelová 

svodidla. Při plánovaných povrchových úpravách chodeb, malířských a natěračských 

pracích se doporučuje použití světlejších odstínů barev. Dveřní zárubně budou vůči stěnám 

provedeny kontrastně. Při plánované výměně podlahových krytin na chodbách se provede 

kontrastní značení podlah s vodícími liniemi. Je navrhováno provést přehlednější značení 

únikových cest. Toto značení bude také světelné, které bude sloužit při zhoršení 

viditelnosti únikových cest (kouř, požár atp.). 

 

7.1.6 Hygienická zařízení v budovách A a B, 1. a  2. NP, stávající stav (výkres č. 14) 

Hygienická zařízení v 1. a 2. NP jsou situována v severní části obou budov pod sebou, jsou 

dispozičně shodná, ale zrcadlově otočená. Jejich půdorysné rozměry jsou 6 940 x               

2 975 mm. V těchto prostorech se nacházejí dvě stoupající litinová potrubí o průměru              

125 mm. 

 

Hygienické zařízení v každém z těchto podlaží jsou s oddělenými prostory pro muže 

a ženy. Část pro muže má půdorysnou plochu 11,30 m2, je vybavena třemi pisoáry, dvěma 

WC kabinami a dvěma umyvadly. Půdorysné rozměry WC kabiny v oddělení pro muže 

jsou 1 200 x 950 mm, přičemž jejich vstupní dveře se otevírají dovnitř, což je vzhledem 

k půdorysným rozměrům zcela nevyhovující. Dámská část má půdorysnou plochu 7,20 m2, 

je vybavena dvěma WC kabinami, dvěma umyvadly a sprchovacím koutem. Půdorysné 

rozměry WC kabiny v oddělení pro ženy jsou 1 300 x 950 mm, jejich vstupní dveře                  
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se otevírají dovnitř, což je vzhledem k půdorysným rozměrům nevyhovující. Sprchovací 

kout je zděný o půdorysném rozměru 800 x 800 mm. 

 

Do toalet pro dámy i pány se vchází samostatně z hlavní chodby. Hygienická 

zařízení budov A a B, v 1. a 2. NP, jsou již morálně zastaralá, typologicky nevyhovující             

a bezbariérově zcela nepřístupná.  
 

    

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 7.4 Hygienická zařízení v budovách A a B, 1. a 2. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

7.1.7 Hygienická zařízení v budovách A a B, 1. a  2. NP, návrhy úprav (výkres č. 15) 

Navrhované úpravy v odděleních pro muže a ženy budou provedeny tak, aby došlo pouze                

k minimální změně dispozičního řešení. Zejména půjde o zvýšení počtu WC kabin v obou 

odděleních, zrušení úklidové komory, vybourání sprchovacího boxu a zbudování 

samostatné bezbariérové toalety dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a přestavbou 

hygienických zařízení pro muže a ženy tak, aby splňovala kritéria dle vyhlášky MMR       

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

 

Zbudování bezbariérové toalety 

Návrh počítá se zbudováním samostatné bezbariérové toalety půdorysných rozměrů           

1 829 x 2 975 mm, společné pro muže i ženy. Vstup bude zajištěn 900 mm širokými 

dveřmi, jenž 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 bude vybavena speciální závěsnou záchodovou mísou, která bude osazena 

v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou 
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kabiny musí být min. vzdálenost 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude 

osazena ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení je navrženo                

ve výši 900 mm nad podlahou, 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. Záchodová mísa 

bude přístupná pouze z pravé strany. Proto je 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. 

 

V bezbariérové toaletě bude umístěno speciální umyvadlo, jež bude umožňovat 

podjezd osoby na vozíku. Umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm nad podlahou bude 

opatřeno stojánkovou výtokovou baterií. Vedle umyvadla je nutné umístit vodorovné          

i svislé madlo délky 500 mm. Zrcadlo nad umyvadlem je navrženo jako sklopné o rozměru 

900 x 450 mm. Spodní hrana zrcadla bude ve výši 900 mm nad podlahou. 

Toaleta bude dále vybavena odpadkovým košem, dávkovačem mýdla a háčkem na oděvy. 

 

Přestavba hygienických zařízení pro muže a ženy 

V pánských toaletách dojde k vybourání příčky, která dělila umyvárnu a místnost 

s pisoáry. Vznikne tím místnost půdorysných rozměrů 2 595 x 2 975 mm, která bude 

vybavena dvěma umyvadly a dvěma pisoáry. Do této místnosti se bude vcházet 800 mm 

širokými dveřmi z hlavní chodby. V pánských toaletách budou po zrušení úklidové 

komory zbudovány tři WC kabinky o půdorysných rozměrech 950 x 1 600 mm, do kterých 

se bude vstupovat z výše popsané místnosti dveřmi o šířce 600 mm, otevíravými dovnitř.  

 

V dámských toaletách jsou po vybourání sprchového koutu navrženy tři WC kabinky        

o půdorysných rozměrech 950 x 1 600 mm. Vstupní místnost s umyvadly bude mít 

půdorysné rozměry 1 812 x 2 975 mm. 

 

Vstupní dveře do hygienických zařízení budou opatřeny štítky s hmatným 

orientačním znakem a příslušným znakem v Braillově písmu. 
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7.1.8 Hygienická zařízení v budovách A a B, 3. NP, stávající stav (výkres č. 16) 

Hygienická zařízení ve 3. NP jsou situována v severní části obou budov, jsou dispozičně 

shodná, ale zrcadlově otočená. Jejich půdorysné rozměry jsou 8 490 x 2 975 mm. V těchto 

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

zařízení jsou s oddělenými prostory pro muže a ženy. 

 

Část pro muže má půdorysnou plochu 11,50 m2, je vybavena dvěma pisoáry, dvěma 

WC kabinami a dvěma umyvadly. Půdorysné rozměry WC kabiny v oddělení pro muže 

jsou 1 200 x 950 mm, přičemž jejich vstupní dveře se otevírají dovnitř, což je zcela 

nevyhovující. 

 

Dámská část má půdorysnou plochu 12,50 m2, je vybavena dvěma WC kabinami, 

dvěma umyvadly a sprchovacím koutem. Půdorysné rozměry WC kabiny v oddělení pro 

ženy jsou 1 500 x 950 mm, jejich vstupní dveře se otevírají dovnitř. Sprchovací kout je 

zděný o půdorysném rozměru 800 x 900 mm. Do toalet pro dámy i pány se vchází 

samostatně z hlavní chodby. Hygienická zařízení v budovách A a B, ve 3. NP, jsou již 

morálně zastaralá, typologicky nevyhovující a bezbariérově zcela nepřístupná.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Obr. 7.5 Hygienická zařízení v budovách A a B, 3. NP     Zdroj: Vlastní foto 

 

7.1.9 Hygienická zařízení v budovách A a B, 3. NP, návrhy úprav (výkres č. 17) 

Navrhované úpravy budou provedeny přestavbou hygienických zařízení pro muže a ženy 

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

požadavcích na výstavbu, a zbudováním samostatného bezbariérového hygienického 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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Zbudování bezbariérové toalety 

Návrh počítá se zbudováním samostatné bezbariérové toalety změnou dispozičního řešení 

současných hygienických zařízení. Bezbariérová toaleta se bude nacházet mezi toaletami 

pro muže a ženy. Bezbariérová toaleta je navržena o půdorysných rozměrech 1 830 x         

2 975 mm, společná pro muže i ženy. 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. 

Navržená toaleta má stejné uspořádání a vybavení jako bezbariérové toalety v 1. a 2. NP.  

 

Přestavba hygienických zařízení pro muže a ženy 

Hygienická zařízení ve 3. NP budou po přestavbě mít celkové 8 490 x 2 975 mm.  

 

V pánských toaletách dojde ke zrušení úklidové komory a dělící příčky, čímž se 

zvětší prostor pro vytvoření místnosti o půdorysné ploše 7,34 m2. Místnost bude vybavena 

dvěma umyvadly a dvěma pisoáry. Odtud se bude vcházet do WC kabin o půdorysných 

rozměrech 950 x 1 200 mm, které budou opatřeny dveřmi 600 x 600 mm, otevíravými 

směrem ven z WC kabin. Vstup do pánských toalet bude z hlavní chodby dveřmi širokými 

800 mm. 

 

Dámské toalety po provedených stavebních úpravách budou mít půdorysnou plochu      

8,55 m2. V místě vybouraného sprchového koutu bude osazeno umyvadlo. Vstup do 

dámských toalet bude z hlavní chodby dveřmi širokými 800 mm.  

 

Vstupní dveře do všech hygienických zařízení budou opatřeny štítky s hmatným 

orientačním znakem a příslušným znakem v Braillově písmu. 

 

7.2 Prostory střední části komplexu budov 1. NP 
 
Obvodové zdivo budovy, jež se nachází mezi budovami A a B, je z betonových dílců        

tl. 300 mm. Vnitřní zdivo je z metrických pálených plných cihel tl. 150 mm. Zastavěná 

plocha budovy činí 1 231 m2. Stropy jsou železobetonové, monolitické. Konstrukční výška 

tělocvičny a posilovny je 5,95 m, ostatních prostor je 4,15 m. V budově se nacházejí dvě 
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hlavní vrátnice, dva vstupní vestibuly, posilovna, tělocvična, šatna, dílna, venkovní atrium, 

učebny fyziky, spojovací chodba, skladovací prostory a byt školníka. 

 

7.2.1 Hlavní vstupy 1. NP, stávající stav (výkresy č. 09) 

Dva hlavní vstupy do škol jsou situovány na jižní straně souboru budov. Vstup A vede             

do budov SŠSaD. Vstup B do budov SŠSaP. Oba vstupy jsou opatřeny vrátnicí. Hlavní 

vstupy obou budov jsou stejné, ale zrcadlově otočené. 

 

Před vstupními dvoukřídlovými dveřmi o rozměrech 1 600 x 2 000 mm se nachází 

podesta 500 x 2 300 mm, která tvoří schod a je vyvýšena o 140 mm nad komunikaci pro 

chodce. Hlavní křídla vstupních dveří neumožňují otevření o 900 mm. Zasklení obou 

vstupních dveří začíná ve výši 350 mm nad podlahou. Kontrastní značení vstupních dveří 

do budov SŠSaD je nedostačující, u hlavního vstupu do SŠSaP zcela chybí. 

 

Oba hlavní vstupy jsou opatřeny zvonkovým panelem i oboustranným 

komunikačním systémem. Za hlavními vstupy jsou prostory vrátnice o rozměrech 1 500 x 

2 100 mm.  

 

Vstup do hal zajišťují dvoukřídlé dveře šířky 1 600 x 1 975 mm, jejichž hlavní křídlo 

umožňuje otevření o 900 mm.  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 7.6 Hlavní vstupy A a B     Zdroj: Vlastní foto 
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7.2.2 Hlavní vstupy 1. NP, návrhy úprav  

Před hlavními vstupy do budov budou zvětšeny vstupní podesty na rozměry 2 000 x          

2 300 mm se sklonem v jednom směru 2%. Přilehlý chodník bude upraven tak, aby 

navazoval na vstupní podesty ve stejné výškové úrovni. Stávající vstupní dveře do budov 

budou vybourány a nahrazeny novými dvoukřídlými, širokými 1 600 x 2 100 mm, 

s hlavním křídlem umožňujícím otevření o 900 mm. Nové vstupní dveře se budou otevírat 

ven. Dveřní křídla budou ve výšce 850 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich 

šířku. Madla budou umístěna na straně opačné, než jsou závěsy. Dveře budou zaskleny             

od výšky 500 mm od jejich spodní hrany. Kliky budou ve výšce 1 100 mm. Vzhledem 

k prosklení, budou vstupní dveře opatřeny kontrastním značením ve výši 900 a 1 500 mm 

nad podlahou. Kontrastní značení bude zabezpečeno 50 mm širokými pruhy bílé barvy.  

 

Stávající elektronický vrátný bude dovybaven optickou signalizací. Oboustranný 

komunikační systém obou vrátnic bude vybaven komunikačním systémem umožňující 

indukční poslech. Dveře spojující prostor vrátnice s hlavními vestibuly zůstanou stávající. 

  

7.2.3 Vstupní vestibuly 1. NP, stávající stav (výkres č. 06) 

Za hlavními vrátnicemi následují vstupní vestibuly, které jsou vzájemně propojeny 

chodbou. Každá vstupní hala má půdorysné rozměry 13 400 x 7 400 mm. Z haly A                

je přístup do budovy A, tělocvičny a posilovny, šatny, venkovního atria, učeben fyziky             

a spojovací chodby, která vede do haly A. Z haly B je přístup do budovy B, šatny, dílny           

a spojovací chodby. Podlaha v této části areálu je 0,14 m nad úrovní terénu, konstrukční 

výška podlaží zde činí 4 150 mm. 

 

Bezbariérový přístup do budov A a B je ze vstupních vestibulů bezbariérově 

nemožný. Výškové rozdíly mezi budovami A a B a vstupními halami činí 0,70 m. Tyto 

rozdíly jsou překonávány schodišti se čtyřmi 140 mm vysokými, 300 mm širokými a 1 650 

mm dlouhými schodišťovými stupni. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového 

stupně jsou špatně kontrastně značeny. Vhodná madla na těchto schodištích zcela chybí. 
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Obr. 7.7 Vstupní vestibul A     Zdroj: Vlastní foto 

 

7.2.4 Vstupní vestibuly 1. NP, návrhy úprav 

Navrhované úpravy jsou navrženy ve dvou variantách, zaměřených na bezbariérové 

zpřístupnění vstupních hal s budovami A a B.  

 

Pro obě varianty je navrženo upravení vstupních schodišť do 1. NP budov A a B. 

Stávající schodiště budou po obou stranách vybavena zábradlím s  přesahy madel o 150 

mm hranu prvních a posledních schodišťových stupňů v jejich půdorysném průmětu.                  

Na schodištích budou nově osazená madla na stěnách, připevněná pomocí ocelových 

úchytů tak, aby odsazení mezi jednotlivými madly a stěnou činilo minimálně 60 mm. Celá 

plocha stupnic nástupního a výstupního schodišťového stupně bude opatřena vhodným 

značením, kontrastně rozeznatelným od okolí. 

 

Dále budou v budovách A a B vybourány otvory mezi chodbami v 1. NP a hlavními 

schodišti obou budov. Navrhované otvory budou šířky 900 mm a výšky 2 000 mm                  

a umožní bezbariérové propojení celého komplexu budov. 

 

Varianta A (výkres č. 10) 

V této variantě je navržena úprava vstupních vestibulů zbudováním bezbariérových ramp. 

Rampy ve vstupních vestibulech A a B jsou navrženy jako shodné, ale zrcadlově otočené. 

 

Každá z ramp o tvaru písmene L bude mít celkovou délku 7 100 mm, šířku 1 500 

mm, podélný sklon 12,50 procenta a příčný sklon nebude žádný. Rampa bude přerušena 

podestou v délce 1 500 mm. 



47 
 

Navržená podesta bude ve vzdálenosti 2 800 mm od přilehlé podlahy vstupního 

vestibulu. Podesta bude v obou směrech bez sklonů. Povrch všech pochozích ploch bude 

rovný, pevný a upravený proti skluzu. Rampa bude oboustranně opatřena ocelovým 

zábradlím s dřevěným madlem. Madlo zábradlí musí přesahovat rampu o 150 mm. Výška 

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

Stávající schodiště, které se nachází v místě zbudování bezbariérové rampy, bude 

zbouráno. 

 

Výhody varianty A: 

· větší možnost užívání rampy (seniory, osobami s kočárkem aj.),     

· levný provoz a údržba,  

· nižší pořizovací náklady. 

 

Nevýhody varianty A: 

· velká prostorová náročnost zhotovené bezbariérové rampy, 

· delší doba výstavby. 

 

Varianta B (výkres č. 11) 

Tato varianta řeší bezbariérovou úpravu vstupních vestibulů zbudováním bezbariérových 

elektrických zdvihacích plošin o rozměrech zdvihací podesty 1 800 x 1 020 mm. 

 

Zdvihací plošiny ve vstupních vestibulech A a B budou překonávat výškový rozdíl 

0,70 m. Nosnost každé zdvihací plošiny je 300 kg. Podlaha plošin bude z nerezového 

plechu s úpravou proti skluzu. Elektrické zdvihací plošiny budou umístěny v severní části 

vstupních vestibulů v místech průchodů do schodišťových prostor budov A a B. Zdvihací 

plošiny budou opatřeny ocelovým zábradlím. Výška zábradlí bude 900 mm. 

 

Před instalací plošin bude v obou budovách zrušeno schodiště vedoucí                         

do prostoru hlavního schodiště. Prostor v místě zrušených schodišť bude zarovnán 

s obvodovou stěnou na výšku 0,70 m nad úroveň podlahy vstupních vestibulů.  
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Výhody varianty B: 

· malá prostorová náročnost, 

· rychlejší realizace stavby. 

                                          

Nevýhody varianty B: 

· nemožnost užívání plošiny širší veřejnosti, 

· finančně náročnější provoz (spotřeba el. energie) a údržba, 

· vyšší pořizovací cena.  

 

7.2.5 Hygienická zařízení v tělocvičně 1. NP, stávající stav (výkres č. 06) 

Hygienická zařízení jsou přístupná ze společné šatny o půdorysných rozměrech 5 500 x     

3 750 mm, která se nachází v těsné blízkosti tělocvičny. Půdorysné rozměry hygienických 

zařízení jsou 2 980 x 2 550 mm. V těchto prostorech se nachází jedno stoupající litinové 

potrubí o průměru 125 mm. Hygienická zařízení jsou s oddělenými prostory pro muže             

a ženy. 

 

Část pro muže o půdorysné ploše 5,60 m2, je vybavena jednou WC kabinou a jedním 

umyvadlem. Půdorysné rozměry WC kabiny v oddělení pro muže jsou 1 780 x  1 400 mm, 

přičemž jejich vstupní dveře se otevírají dovnitř. Protože žáci SŠSaD jsou téměř výhradně 

chlapci, tvoří dámskou část pouze WC kabina s umyvadlem o půdorysné ploše 1,55 m2. 

Šatna pro ženy zde chybí. Do toalet pro dámy i pány se vchází samostatně. Tato 

hygienická zařízení jsou již morálně zastaralá, typologicky nevyhovující a bezbariérově 

nepřístupná.  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 7.8 Hygienická zařízení v tělocvičně     Zdroj: Vlastní foto 
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7.2.6 Hygienická zařízení v tělocvičně 1. NP, návrhy úprav (výkresy č. 10, 11) 

Hygienická zařízení se rozšíří o prostory dvou v současnosti nevyužívaných kumbálů             

na nářadí. V rozšířených prostorech je navrženo vybudování WC kabiny v oddělení pro 

muže o půdorysných rozměrech 1 600 x 1 227 mm s dveřmi otevíravými dovnitř. 

 

Dále v oddělení pro muže dojde ke zřízení místnosti o půdorysné ploše 4,52 m2, 

která bude vybavena pisoárem a umyvadlem. Pro dámy bude nově vybudovaná WC kabina                  

s umyvadlem o rozměrech 1 800 x 1 100 mm, do které se bude vcházet z nově vybudované 

místnosti pro převlékání o půdorysné ploše 3,75 m2. Osoby tělesně postižené, mohou 

využívat bezbariérovou toaletu v 1. NP budovy A, která bude bezbariérově přístupná. 

Vzdálenost bezbariérové toalety od tělocvičny či šatny nepřesáhne 20 m.  

 

7.3 Informační systém v komplexu budov SŠSaD 
 
7.3.1 Informační systém v komplexu budov SŠSaD, stávající stav 

Orientační systém je ve všech budovách málo přehledný s nedostatečným kontrastním 

značením a bez osvětlení. Bezpečnostní tabulky a značky jsou umístěny v nevhodné 

pozorovací vzdálenosti. Orientační tabule jsou umístěny pouze ve vstupních vestibulech A 

a B. 

 

Hlavní vstupy a vrátnice jsou opatřeny zvonkovým panelem i oboustranným komuni-

kačním systémem. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Obr. 7.9 Informační systém v komplexu budov SŠSaD     Zdroj: Vlastní foto 
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7.3.2 Informační systém v komplexu budov SŠSaD, návrhy úprav 

Základní informace sloužící k orientaci v budovách musejí být vizuální a dle okolností 

akustické a hmatné. Vizuální informace budou mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly 

s ohledem na zorné pole osob na vozíku. Orientační tabule a bezpečnostní tabulky budou 

psané bezpatkovým písmem Ariel se správnou výškou písma, jenž se bude odvíjet od čtecí 

vzdálenosti. Doporučuje se výška písma 20 – 30 mm na každý metr čtecí vzdálenosti. 

 

Tab. 7.1 Doporučené velikosti bezpečnostních značek a pozorovacích vzdáleností      

Význam 
značky 

Rozpoznatelnost – pozorovací vzdálenost (m) 

A6 A5 A4 10 X 10 10 X 10 20 X 20 20 X 10 30 X 15 

zákazová, 
výstražná, 
příkazová 

4 5,5 8 4 5,5 8 - - 

informativní, 
požární, 
únikové 

10 14 20 10 14 20 10 14 

texty 
dodatkových 

značek 
max. 25 m 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce dle Zdařilová, R., Bezbariérové užívání staveb 
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8 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 
Předběžný propočet nákladů navrhovaných úprav v řešeném projektu je vyčíslen pomocí 

programu BUILDpower3, a na základě ceníku společnosti Dopravní značení Pardubice,       

s. r. o.4, a konzultace s rozpočtářem společnosti Liftcomp, a. s.5, dle tržních cen roku 2012 

(viz Příloha č. 1). 

 

Tab. 8.1 Ceny navrhovaných dílčích úprav 

Ceny navrhovaných dílčích úprav 
  

Cena celkem za úpravy tramvajových zastávek MHD na ul. 28. října 326 584 Kč 
Cena celkem za úpravy na křižovatce ulic Mojmírovců a U Vodojemu 42 514 Kč 
Cena celkem za úpravy na komunikaci pro pěší na přístupové trase 128 565 Kč 
Cena celkem za úpravy míst pro parkování v areálu SŠSaD 242 950 Kč 
Cena celkem za úpravy na komunikacích pro pěší v areálu SŠSaD 263 764 Kč 
Cena celkem za úpravy mobiliáře v areálu SŠSaD 105 000 Kč 
Cena celkem za úpravy v prostorách hl. schodišť, vč. výtahů – A a B 2 539 504 Kč 
Cena celkem za úpravy na hlavních chodbách v budovách A a B 90 000 Kč 
Cena celkem za úpravy hyg. zařízení 1. a 2. NP v budovách A a B 712 066 Kč 
Cena celkem za úpravy hyg. zařízení 3. NP v budovách A a B 385 636 Kč 
Cena celkem za úpravy hlavních vstupů A a B 92 050 Kč 
Cena celkem za úpravy vstupních vestibulů A a B, varianta A 88 166 Kč 
Cena celkem za úpravy vstupních vestibulů A a B, varianta B 705 004 Kč 
Cena celkem za úpravy hygienických zařízení v tělocvičně 1. NP            141 148 Kč 
Cena celkem za úpravy IS a bezpečnostních prvků v areálu SŠSaD 39 000 Kč 

       

Zdroj: Vlastní konstrukce 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Softwarové řešení zaměřené na podporu přípravy stavebních zakázek, vyvinuté společností RTS, a. s. 
4 Dopravní značení Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice 155, 533 51 Pardubice 17, www.dzpce.cz 
  Ceník dostupný na http://www.dzpce.cz/cenik.html 
5 Liftcomp, a. s., Záhumenní 2320/11, 708 00  Ostrava–Poruba, www.liftcomp.cz 
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Tab. 8.2 Celkové náklady projektu (bez DPH) dle varianty A 

Celkové náklady projektu (bez DPH) při provedení úprav dle varianty A 
  

Cena navrhovaných úprav dle varianty A 5 196 947 Kč 
Cena projektových prací celkem 8% 415 756 Kč 
Rezerva 15%                       799 542 Kč 
Celkové náklady dle varianty A       6 412 245 Kč 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
 

Tab. 8.3 Celkové náklady projektu (bez DPH) dle varianty B 

Celkové náklady projektu (bez DPH) při provedení úprav dle varianty B 
  

Cena navrhovaných úprav dle varianty B 5 813 785 Kč 
Cena projektových prací celkem 8%                    465 103 Kč 
Rezerva 15% 872 068 Kč 
Celkové náklady dle varianty B 7 150 956 Kč 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout bezbariérové úpravy areálu Střední školy stavební 

a dřevozpracující, příspěvkové organizace, na ul. Mojmírovců 42 v Ostravě–Mariánských 

Horách, vč. napojení řešeného areálu na bezbariérové trasy s napojením na dopravní 

systémy, se zajištěním podmínek užívání osobami s omezenou schopností pohybu                          

a orientace. 

 

Za tímto účelem byl proveden rozbor současného stavu s analýzou problémových 

míst a návrh řešení s cílem zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávací příležitosti a užívání 

pro osoby se zdravotním omezením. Jedná se o odstranění bariér na přístupových cestách 

k areálu školy i v něm, vč. napojení na MHD, a vytvoření přístupného prostředí v řešeném 

souboru budov, s akceptováním zásad Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny a příslušné legislativy. 

 

Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá problematikou teorie přístupného 

prostředí, vysvětlením základních pojmů, jejich charakteristik a specifikováním osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se věnuje zásadám Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny a obecným architektonickým požadavkům na stavby 

vzdělávacích zařízení školského typu. 

 

Praktická část obsahuje popis a rozbor stávajícího stavu řešených problémových míst 

a jejich navrhovaných úprav, vč. stručného ekonomického zhodnocení navrhovaných 

variant řešení. 

 

Nedílnou součást této diplomové práce pak formou příloh tvoří výkresová                              

a fotografická dokumentace s navrženými stavebními úpravami a předběžný propočet 

navrhovaných stavebních úprav. 

 

Navrhované úpravy odstraní současné bariéry v areálu SŠSaD a umožní k němu 

samostatný pohyb handicapovaným osobám využívajících MHD či osobní automobil.  

 

Na ulici 28. října je navrženo přebudování stávajících tramvajových zastávek MHD, 

a na jejich místě zbudování zastávek s pojížděným mysem a vybudování přechodu                   
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pro chodce, opatřeného světelnou signalizací. Komunikace pro pěší na přístupové trase 

vedoucí od zastávek MHD k areálu SŠSaD budou dle platné legislativy upraveny tak, aby 

umožňovaly bezpečný a pohodlný pohyb osobám se sníženou schopností pohybu                       

a orientace. 

 

V místě křížení ulic Mojmírovců a U Vodojemu byly provedeny úpravy stávajícího 

přechodu pro chodce a navrženo vybudovat na ulici U Vodojemu přechod nový. 

 

Návrhy úprav areálu SŠSaD zahrnují vybudování značeného parkoviště 

s parkovacími místy pro invalidy, úpravy na komunikacích pro pěší a výměnu mobiliáře. 

 

Budovy v řešeném areálu určené pro užívání veřejností, žáky a zaměstnanci jsou 

navrženy tak, aby byly navzájem bezbariérově přístupné.  

 

Navrhovanou variantní úpravou hlavních vstupů a vstupních vestibulů dojde 

k bezbariérovému zpřístupnění 1. NP v budovách A a B. Návrhem výtahů a úpravami 

budov A a B dojde k odstranění bariér, jež znemožňovaly samostatný pohyb osobám 

s pohybovým postižením komplexem budov SŠSaD. 

 

V budovách A a B je na každém podlaží navržena bezbariérová toaleta. Uvnitř budov 

je navrženo zpřehlednění značení únikových cest, zmodernizování informačního systému, 

a tím zlepšení orientace osob v areálu SŠSaD. 

 

Diplomová práce byla pravidelně konzultována s vedením SŠ a správou nemovitostí 

areálu SŠSaD, jejím vypracováním došlo k poukázání na vyskytující se problémy a bariéry 

dotýkající se areálu Střední školy stavební a dřevozpracující na ul. Mojmírovců 42 

v Ostravě–Mariánských Horách, vč. přístupové trasy napojené na MHD.  

 

Na základě této DP bude vedení SŠ v areálu SŠSaD provádět nápravná opatření 

v souladu s platnou legislativou, aby pro areál školy bylo vytvořeno bezbariérově přístupné 

prostředí všem lidem, což zvyšuje přidanou hodnotu této diplomové práce. 

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že došlo k naplnění zadání této diplomové práce                  

a splnění všech jejích vytýčených cílů. 
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