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městského inženýrství. Vedoucí práce Ing. Renata Zdařilová, Ph. D. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou bezbariérového užívání druhého stupně Základní 

školy D. Benešov, příspěvková organizace. Náplní práce je analýza bariér stávajícího stavu 

a návrh řešení, které zvýší kvalitu a dostupnost příležitostí pro vzdělání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Důležitým pravidlem je komplexnost návrhu, to znamená 

odstranění bariér v objektu školy a navazujících venkovních prostor. Při tvorbě analýz 

a návrhů řešení byly akceptovány zásady Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny a příslušných právních předpisů a českých technických norem. 
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1 Úvod 

 

Samostatnost je jeden z předpokladů pro plnohodnotný život. Ovšem ne každý člověk 

se bez pomoci druhých obejde, nicméně tito lidé nejsou ničím méněcenní a poslední věc, 

kterou by potřebovali, je lítost. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou právě 

lidé jejichž samostatnost je podmíněna také nepřímou pomocí. Tímto výrazem je myšleno 

zpřístupnění všech míst, které jsou nezbytné pro plnohodnotný život. Především je nutné 

myslet na tyto osoby při projektování nových staveb a komunikací, při rekonstrukcích 

stávajících objektů a komunikací a netvořit tak bariéry, které by ztížily nebo dokonce 

znemožnily samostatnost pohybu nebo orientace osob se zdravotním postižením. 

 Nyní nám právní předpisy ukládají za povinnost dodržovat požadavky na bezbariérové 

užívání při provádění novostaveb nebo změn dokončených staveb u staveb státních 

a veřejných institucí a služeb. Pro správný návrh, který umožní bezbariérové užívání stavby je 

nutné dodržet požadavky na bezbariérový vstup, možnost bezbariérového pohybu v celém 

objektu a uzpůsobení hygienických zařízení pro osoby s postižením. Důležitou a často 

opomíjenou podmínkou pro možnost bezbariérového užívání je návaznost staveb občanského 

vybavení na venkovní prostory bez bariér. Venkovními prostory jsou myšleny komunikace 

pro chodce včetně přechodů pro chodce, zastávky a nástupiště veřejné dopravy a následně 

také samotné dopravní prostředky, které splňují požadavky pro užívání osobami s postižením. 

 Podporu pro odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a služeb 

včetně návaznosti na veřejnou dopravu poskytuje Národní rozvojový program mobility 

pro všechny. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezbariérového užívání druhého 

stupně Základní školy D. Benešov, příspěvková organizace. Tato problematika byla 

zpracována pomocí analýzy bariér stávajícího stavu a následným návrhem řešení 

pro odstranění těchto bariér. Při zpracování bakalářské práce byly akceptovány zásady 

Programu mobility, které jsou specifikovány v Manuálu tohoto programu a také dle zásad 

příslušných právních předpisů a českých technických norem. Hlavním cílem bakalářské práce 

je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávací příležitosti pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
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2 Základní právní předpisy ve výstavbě k bezbariérovému užívání 

staveb 

 

Důležitým právním předpisem, je stavební zákon č. 183/2006 Sb. [7]. Stavební zákon [7] dle 

§ 2 odst. 2 písm. e) stanovuje obecné požadavky na výstavbu, do kterých spadají obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Mezi obecné požadavky 

na výstavbu se řadí také požadavky na bezbariérové užívání staveb, které jsou 

stanoveny prováděcí vyhláškou č. 398/2009 Sb. [5]. Stavební zákon [7] v jednotlivých 

paragrafech dává za povinnost a odpovědnost dodržování obecných požadavků na výstavbu. 

Tato odpovědnost je dána autorizovanému inspektorovi v § 147, stavebníkovi v § 152 odst. 1, 

stavbyvedoucímu v § 153 odst. 1, stavebnímu dozoru § 153 odst. 3, vlastníkovi stavby § 154 

odst. 1 písm. a) a projektantovi v § 159 odst. 3 stavebního zákona. 

Požadavky dané stavebním zákonem na zabezpečení bezbariérového užívání staveb 

jsou zakotveny v následujících paragrafech: 

- § 115 odst. 1 - ve stavebním povolení stanoví stavební úřad požadavky 

na bezbariérové užívání stavby, 

- § 132 odst. 3 písm. e) - ochrana veřejných zájmů, včetně požadavků na odstranění 

překážek bezbariérového užívání stavby, 

- § 137 odst. 1 písm. h) - možnost nařízení nezbytných úprav stavebním úřadem 

pro zajištění bezbariérového přístupu a užívání pozemku nebo stavby, 

- § 153 odst. 3 - osoba vykonávající stavební dozor odpovídá a stavebník odpovídají 

za dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, 

- § 156 odst. 1 - výrobky, materiály a konstrukce mohou být pro stavbu použity jen 

při splnění požadavků na vlastnosti, mezi které patří požadavky na bezbariérové 

užívání stavby, 

- § 169 odst. 4 - stavební úřad, příslušný rozhodnout ve věci, rozhoduje o výjimce 

z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 
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3 Bezbariérové užívání staveb 
 

Stavební zákon [7] dle § 2 odst. 2 písm. e) stanoví osoby, kterých se bezbariérové užívání 

týká: 

- osoby pokročilého věku, 

- těhotné ženy, 

- osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let, 

- osoby s mentálním postižením, 

- osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. [7] 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. [5], stanoví osoby, kterých se bezbariérové užívání týká:  

- osoby s pohybovým postižením, 

- osoby se zrakovým postižením, 

- osoby se sluchovým postižením, 

- osoby s mentálním postižením, 

- osoby pokročilého věku, 

- těhotné ženy, 

- osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. [5] 

Vzhledem k výsledkům analýzy objektu Základní školy D. Benešov zaměřenou 

na bezbariérové užívání staveb, lze konstatovat, že převážná část problémových míst 

v objektu se vztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu. Proto se dále v teoretické části 

práce zabývá zejména problematikou bezbariérového užívání ve vztahu k uživatelům 

s pohybovým omezením. 

 

3. 1 Osoby s omezenou schopností pohybu 
 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. [5] definuje osoby s omezenou schopností pohybu, mezi které 

se řadí osoby s těžkým pohybovým postižením, s omezeným pohybovým postižením 

(tj. osoby používající hole, chodítka, berle a další pomůcky pro chůzi), osoby pokročilého 

věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let. [5] 

 Členění jednotlivých částí staveb z hlediska řešení bezbariérového užívání staveb 

pro osoby s omezenou schopností pohybu podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [5] je následující:  

- prostorové nároky, 



14 
 

- výškové umístění ovládacích prvků, 

- pochozí plochy, 

- schodiště, 

- výtahy, 

- zdvihací plošiny, 

- komunikace pro chodce, 

- vyhrazená stání pro vozidla, 

- přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového 

pásu, 

- nástupiště veřejné dopravy, 

- výkopy a staveniště, 

- vstupy do budov, 

- bezbariérové rampy, 

- dveře, 

- okna, 

- hygienická zařízení a šatny, 

- prostory a zařízení, 

- byty zvláštního určení, 

- symboly. [5] 

 

3. 1. 1 Prostorové nároky 

Prostorové nároky na samostatný pohyb těchto osob jsou různé a jsou východiskem pro návrh 

minimálních rozměrů komunikačních a manipulačních ploch viz. Obr. 1. Z požadavků 

na prostor pro manipulaci osoby na vozíku a intenzity provozu jsme schopni stanovit 

nejmenší možnou šířku komunikačního prostoru, která je při dvousměrném provozu 

stanovena na 1 500 mm. V případě, že bude šířka komunikačního prostoru menší, je vhodné 

vytvořit rozšířené plochy pro míjení. Minimální potřebný prostor pro otočení vozíku o více 

než 180° je stanoven na kruh o průměru 1 500 mm. [2, 5] 

 

3. 1. 2 Výškové umístění ovládacích prvků 

Výškové řešení ovládacích prvků v prostoru pro osoby s omezenou schopností pohybu 

vycházejí z požadavků na dosahové úrovně sedící osoby na vozíku, jelikož veškerou svou 

činnost vykonává v této poloze. Ovládací prvky jsou tedy umístěny v rozsahu 600 – 1 200 
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mm nad podlahou, pouze prvky nekaždodenní potřeby je možné umístit do výšky 400 mm 

nad podlahou viz. Obr. 2. [2, 5] 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. 3 Pochozí plochy 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. [5] nám jasně stanoví podmínku, která říká, že rozdíl výškových 

úrovní pochozích ploch nesmí být větší než 20 mm. V exteriéru je tato podmínka uplatňována 

například u rozdílu úrovně chodníku a přechodu pro chodce na silnici. Interiér je rovněž 

navrhován v duchu této podmínky a to tak, že je snaha veškeré výškové rozdíly odstranit 

a navrhovat bezprahové vstupy do místností. V případě, že je to nutné, použijeme prahy 

se skosenými náběhovými hranami s maximální výškou 20 mm.  

Pochozí plochy musí mít pevný a rovný povrch upravený proti skluzu. Pro dodržení 

těchto podmínek jsou ve vyhlášce specifikovány parametry, které musí nášlapná vrstva 

Obr. 2 Základní rozměrové parametry invalidního vozíku a výškové umístění ovládacích prvků 

Zdroj: Zdařilová [2]

 

Obr. 1 Prostorové požadavky samostatného pohybu – pěší uživatel, osoba s holí, osoba o berlích, 

osoba s chodítkem, osoba na vozíku a osoba s kočárkem 

Zdroj: Zdařilová [2]
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pochozí plochy splňovat. Jestliže je pro pochozí plochu použit rošt, musí mít jednotlivé 

mezery velikost maximálně 15 mm, ve směru chůze. Toto opatření je nutné z důvodů, aby 

koncovky pomůcek pro chůzi nebo kola kočárků a vozíků nezapadly do ok roštu. [2, 5] 

 

3. 1. 4 Schodiště 

Sklon schodišťového ramene nesmí přesáhnout 28° a výška schodišťového stupně 160 mm. 

Po obou stranách schodišťového ramene musí být předepsaná madla s přesahem nejméně 

o 150 mm od půdorysného průmětu výstupního a nástupního schodišťového stupně. [2, 5] 

 

3. 1. 5 Výtahy 

U výtahových klecí je nutné dodržet nejmenší půdorysné rozměry 1 100 x 1 400 mm. Vstup 

musí být alespoň 900 mm široký a musí být tvořen ze samočinných vodorovně posuvných 

šachetních a klecových dveří. Před vstupem do výtahu je požadována volná plocha 

o minimálních rozměrech 1 500 x 1 500 mm, poloha této plochy je závislá na umístění 

tlačítka pro přivolání výtahu. Mezi nutné vybavení výtahové klece se řadí madlo ve výši 

900 mm alespoň na jedné straně, sklápěcí sedadlo, vnitřní ovladače výtahu umístěné ve výšce 

800 – 1 200 mm a u klece s minimálními rozměry, které neumožní otočení vozíku, je nutné 

umístit zrcadlo naproti vstupu viz. Obr. 3. [2, 5] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Umístění vybavení výtahové klece – A) přivolávací tlačítko, B) hmatné označení podlaží, C) 

ovládací panel, D) optické a akustické hlášení, E) madlo, F) sedadlo, G) zrcadlo 

Zdroj: Zdařilová [2]
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3. 1. 6 Zdvihací plošiny 

Před nástupem na zdvihací plošiny, mezi které se řadí svislé a šikmé zdvihací plošiny, je třeba 

dodržet minimální manipulační volnou plochu 1 500 x 1 500 mm. U šikmých zdvihacích 

plošin je možné rozměry manipulační volné plochy zmenšit až na 1 200 x 800 mm a to 

z důvodu nedostatečného prostoru. [2, 5] 

 

3. 1. 7 Komunikace pro chodce 

Komunikacemi pro chodce jsou veškeré pochozí plochy, například chodníky, stezky, pásy 

pro chodce, náměstí a obytné či pěší zóny. Nejmenší dovolená šířka pásu pro chodce je 

stanovena na 1 500 mm. V případě, že je chodník veden podél jízdního pruhu, je třeba dodržet 

také bezpečnostní odstup od jízdního pruhu 500 mm. Z toho vyplývá minimální šířka 

chodníku, vedeného podél vozovky, 2 000 mm. Dalším důležitým kritériem je nejvyšší 

povolený příčný sklon komunikace pro chodce v poměru 1:50 (2,0 %) a podélný sklon 1:12 

(8,33%). Při nedodržení příčného sklonu v průchozím pásmu komunikace, dochází ke ztrátě 

stability osob na vozíku. Na úsecích komunikace pro chodce, kde podélný sklon nabývá 

větších hodnot než 1:50 (5,0 %) a zároveň je tento úsek delší než 200 m, je nutné zřídit 

odpočívadla se sklonem 1:50 (2,0 %) a s délkou alespoň 1 500 mm. Odpočívadla jsou 

doplněna vhodným mobiliářem. [2, 5] 

 

3. 1. 8 Vyhrazená stání pro vozidla 

Stání pro vozidla vyhrazená pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením 

a osoby, které doprovázejí dítě v kočárku, musí mít šířku alespoň 3 500 mm. V této šířce je 

zahrnuta manipulační plocha šířky 1 200 mm. Vyhláška nám umožňuje navrhovat dvě stání 

s jednou manipulační plochou. V případě podélného stání musí být délka nejméně 7 000 mm. 

Manipulační plochy u vyhrazených stání musí být v návaznosti na komunikaci pro pěší, jejíž 

přístup je řešen podle požadavků na užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 

U vyhrazeného stání je nejvyšší dovolený poměr příčného sklonu 1:50 (2 %) a podélného 

sklonu 1:40 (2,5 %). [2, 5] 

 

3. 1. 9 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového 
pásu 

Při řešení přechodů pro chodce, míst pro přecházení a koridorů pro přecházení tramvajového 

pásu je důležité dodržovat předepsané příčné a podélné sklony. Ty jsou shodné jako u řešení 
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komunikací pro chodce a rovněž maximální rozdíl výškových úrovní mezi obrubníkem 

a vozovkou nesmí být větší než 20 mm. [2, 5] 

 

3. 1. 10 Nástupiště veřejné dopravy 

Nástupiště veřejné dopravy, ať už autobusů nebo trolejbusů, musí mít výšku 200 mm, 

výjimečně lze hodnotu snížit na 160 mm a to u změn dokončených staveb. Výšky ostatních 

nástupišť veřejné dopravy, například tramvají, metra a železnice, musí být takové, aby 

zajistily bezbariérový nástup do dopravních prostředků. [2, 5] 

 

3. 1. 11 Výkopy a staveniště 

Výkopy a staveniště tvoří nebezpečnou překážku v komunikaci pro chodce. V případě, 

že z důvodů těchto překážek není dodržena minimální průchozí šířka komunikace, je nutné 

navrhnout bezpečnou a vzdálenostně přijatelnou náhradní trasu, jež bude příslušně označena 

a bude splňovat požadavky pro bezbariérové užívání. Při použití lávky přes výkopy musí být 

její šířka alespoň 900 mm a maximální rozdíl výškových úrovní 20 mm. Po stranách je nutné 

umístit opatření proti sjetí vozíku. [2, 5] 

 

3. 1. 12 Vstupy do budov 

Před vstupy do budov musí být volné manipulační plochy o půdorysných rozměrech 

1 500 x 1 500 mm, u dveří otevíraných ven se délka manipulační plochy zvětší na 2 000 mm. 

Sklon této plochy může být pouze v jednom směru a to maximálně v poměru 1:50 (2 %). 

Vstupní dveře musí být široké alespoň 1 250 mm, z toho hlavní křídlo musí mít šířku 

900 mm. Rovněž je nutné opatření vodorovným madlem po celé šířce a umístěné 800 –

900 mm vysoko. Zasklení dveří je možné od výšky 400 mm a klika se umisťuje 1 100 mm 

nad podlahu viz. Obr. 4. [2, 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Vybavení dveří a manipulační plocha před vstupem do budovy 

Zdroj: Zdařilová [2]
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3. 1. 13 Bezbariérové rampy 

Bezbariérové rampy jsou konstrukcí, která umožňuje překonání větších výškových rozdílů 

než je 20 mm. Šířka rampy je stanovena na nejméně 1 500 mm a její podélný sklon 

maximálně 1:16 (6,25 %). Příčný sklon může být nanejvýš 1:100 (1,0 %). Delší rampy 

než 9 000 mm musí být opatřeny podestou délky alespoň 1 500 mm a její sklon může být 

pouze v jednom směru, nejvýše 1:50 (2 %). Sklony ramp 1:8 (12,5 %) se mohou použít jen 

v nezbytných případech u změn dokončených staveb a v maximální délce 3 000 mm. Rampy 

musí být na obou stranách opatřeny předepsanými madly ve výšce 900 mm a opatřením proti 

sjetí vozíku. [2, 5] 

 

3. 1. 14 Dveře 

Světlá šířka dveří je ovlivněna typem objektu a umístěním dveří, avšak nejmenší světlá šířka 

dveří je stanovena na 800 mm a výška alespoň 2 100 mm. Volná manipulační plocha je 

totožná s manipulační plochou před vstupy do objektů. Ve sportovních stavbách je nutné dbát 

na potřebnou světlou šířku dveří vzhledem na větší rozměry vozíků pro sportovní aktivity. 

Otevíravá dveřní křídla, z opačné strany než jsou dveřní závěsy, je třeba opatřit vodorovnými 

madly ve výši 800 – 900 mm přes celou šířku dveří. Klika dveří musí umožnit snadné 

uchopení a otevření dveří i osobami se špatnou pohyblivostí horních končetin. Zasklení dveří 

je možné od výšky 400 mm, pokud není tato výška u prosklení dodržena, musí být dveře 

ochráněny proti možnému poškození vozíkem. [2, 5] 

 

3. 1. 15 Okna 

V případě oken nám vyhláška udává, že alespoň jedno okno v místnosti musí být ovladatelné 

pákou osazenou ve výšce 1 100 mm nad podlahou. [2, 5] 

 

3. 1. 16 Hygienická zařízení a šatny 

Minimální rozměry záchodové kabiny pro bezbariérové užívání jsou 1 800 x 2 150 mm, tyto 

rozměry mohou být zmenšeny až na 1 600 x 1 600 u změn dokončených staveb. Zařizovací 

předměty a jejich rozmístění jsou přesně specifikovány, dveře musí být otevírány směrem ven 

a jejich minimální šířka je 800 mm. Po osazení veškerých zařizovacích předmětů je zapotřebí 

zachovat volnou manipulační plochu o průměru 1 500 mm. Podlaha záchodové kabiny musí 

být protiskluzná.  
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Vana smí mít horní hranu nejvýše 500 mm nad podlahou a musí být doplněna 

předepsanými madly a baterií. Před vanou je nutné dodržet volný manipulační prostor 

o průměru 1 500 mm. 

V případě sprchových koutů a boxů jsou stanoveny nejmenší možné půdorysné 

rozměry na 900 x 900 mm. Závěsem nebo zástěnou musí být oddělen prostor pro odložení 

vozíku velký alespoň 900 x 1 200 mm. Stejně jako u záchodové kabiny, tak u sprchových 

koutů a boxů jsou předepsány přesné požadavky na zařizovací předměty a jejich umístění. [2, 

5] 

 

3. 1. 17 Prostory a zařízení 

Při zařizování interiéru ve studovnách, zasedacích a školících místnostech a jídelnách je třeba 

dodržovat minimální manipulační volné prostory s možností otočení se o více než 180°. 

Vyhrazená místa pro osoby na vozíku se navrhují v návaznosti na únikové cesty a východy.  

Zkušební kabiny mají stanovenou nejmenší půdorysnou plochu o rozměrech 

1 500 x 1 500 mm. Kabiny by měly dále obsahovat sklopné madlo, madlo na boční stěně, 

zrcadlo a háček na oděv v dosahové vzdálenosti. 

 Vstup do bazénu je umožněn pomocí zvýšeného okraje, bazénového zvedáku, schodů 

do bazénu, bezbariérových schodů s nízkými madly, případně rampou. Na osu vstupu 

do bazénu musí navazovat manipulační plocha s průměrem 1 500 mm. [2, 5] 

 

3. 1. 18 Byty zvláštního určení 

V bytových domech, které obsahují byt zvláštního určení, je třeba zajistit přístupnost 

veškerých společných prostor domovního vybavení. Také domovní schránky musí být 

přizpůsobeny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Dispoziční řešení bytu je 

nutné uzpůsobit pro manévrování s vozíkem, bezkolizní průjezd všemi místnostmi a jejich 

bezbariérové užívání. [2, 5] 

 

3. 1. 19 Symboly 

Symbol, kterým se značí zařízení nebo prostor pro osoby na vozíku, má tvar čtverce a je 

modrý s bílým symbolem osoby sedící na vozíku. Symbol pro označení zařízení nebo 

prostoru doprovázející dítě v kočárku je rovněž modré barvy s bílým symbolem dětského 

kočárku. Nejmenší rozměry těchto symbolů jsou 100 x 100 mm viz. Obr. 5. [2, 5] 
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Obr. 5 Symboly zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku a pro osoby doprovázející dítě 

v kočárku 

Zdroj: Vyhláška č. 398/2009 Sb. [5]
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4 Právní a normové prostředí ve vztahu k bezbariérovému užívání 
a školských staveb 
 

Všeobecně vzato  ČSN normy jako takové nemají přikazující charakter, ale pouze doporučují 

specifikace, jakým způsobem by měla být daná problematika vyřešena z hlediska návrhu 

i realizace. Oproti tomu vyhlášky striktně stanovují pravidla pro návrh a realizaci, 

to znamená, že jsou závazné. 

 

4. 1 Technické požadavky na stavby  
 

Technickým požadavkům na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, 

se věnuje vyhláška č. 268/2009 Sb. [4]. Tato vyhláška se vztahuje také na zařízení, udržovací 

práce, dočasné stavby a změny dokončených staveb. 

 

4. 1. 1 Základní požadavky na stavby 

Základní požadavky stanovené vyhláškou, které musí splňovat stavba, jsou mechanická 

odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a úspora energie 

a tepelná ochrana. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně 

předvídatelných vlivů a to po celou dobu životnosti stavby. Veškeré výrobky, materiály 

a konstrukce, které jsou součástí stavby, musí zaručit všechny zmíněné požadavky. [4] 

 

4. 1. 2 Stavby školských zařízení 

U základních, středních, vyšších a speciálních škol je nejmenší světlá výška místností 

a prostorů stanovena na 3 300 mm. Vyhláška nám však umožňuje tuto výšku snížit 

na 3 000 mm, v případě, že budou dodrženy podmínky denního osvětlení na pracovní plochy 

a kubatura vzduchu na jednoho žáka nebude menší než 5,3 m3.  

 V každé budově školy musí být šatny žáků. Tyto prostory musí být větrané a osvětlené 

a musí být odděleny od odkládání oděvů pracovníků školy ať už pedagogických 

či nepedagogických.  

Světlá šířka chodby musí být alespoň 3 000 mm, jestliže je po obou stranách této 

chodby vstupy do učeben. Chodby, které mají učebny umístěny jen na jedné straně, mohou 

mít světlou šířku 2 200 mm. 
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 Vstupy do výukových prostor mají stanovenou nejmenší možnou šířku na 900 mm. 

U tělocvičen musí být alespoň jeden vstup o velikosti 1 800 x 2 100 mm.  

 Vyhláška nám dále stanovuje nutnost vybavit výukový prostor alespoň jedním 

výtokem pitné vody. Jestliže je zavedena i výtok teplé vody, pak teplota nesmí dosáhnout 

vyšší teploty než 45°. [4] 

 

4. 2 Hygienické požadavky  
 

Hygienické požadavky na prostorové podmínky, provoz, vybavení, vytápění, osvětlení, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělání nám určí vyhláška č. 410/2005 Sb. [6]. Požadavky jsou vztaženy na zařízení 

a provozovny pro výchovu a vzdělání. [6] 

 Členění požadavků, které jsou vyhláškou č. 410/2005 Sb. [6] dány: 

- prostorové podmínky, 

- vybavení nábytkem a rozsazení žáků, 

- osvětlení, 

- mikroklimatické podmínky, 

- zásobování vodou, 

- požadavky na hygienická zařízení. [6] 

 

4. 2. 1 Prostorové podmínky 

Součástí pozemku pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělání poskytující základní 

vzdělání musí být zpevněná a travnatá plocha pro přestávkový pobyt žáků a plocha 

pro tělovýchovu a sport. Celý pozemek je nutné oplotit z důvodu ochrany zdraví a zajištění 

bezpečí žáků. Volba rostlin a dřevin vysazovaných na pozemku musí být s ohledem 

na ochranu zdraví žáků. 

Prostory zařízení pro výchovu a vzdělání mají dané minimální podlahové plochy 

přepočtené na jednoho žáka. V učebnách je tato plocha stanovena na 1,65 m2, v učebnách 

pracovních činností na 4 m2, v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách, 

v jazykových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace na 2 m2. Dále šatny 

musí mít alespoň 0,25 m2 podlahové plochy na jednoho žáka a musí být osvětlené a větrané. 

Podlahy musí být snadno čistitelné a navíc podlahy učeben světlé a matné.  



24 
 

 Prostory pro výuku tělesné výchovy a tělocviku musí umožňovat aktivity tělovýchovy 

a sportu. Tyto prostory musí být větratelné a vybavené pružnou, protiskluzovou a snadno 

čistitelnou podlahou. Stěny a vytápění je nutné zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo 

k ohrožení zdraví žáků a svítidla a okenní tabule zabezpečit proti rozbití. U tělocvičny je 

zapotřebí zřídit šatny, umývárny a záchody s předsíní a umyvadlem, zvlášť pro chlapce 

a dívky, v případě nutnosti i nářaďovnu. Umývárna musí být přístupná ze šatny, počty sprch 

jsou dány počtem žáků, na maximálně 8 žáku se instaluje 1 sprchová růžice. [6] 

 

4. 2. 2 Vybavení nábytkem a rozsazení žáků 

Je nutné brát zřetel na rozdílnou tělesnou výšku žáků pro výběr nábytku a rozsazení žáků 

ve třídách, aby bylo podporováno správné držení těla. U pracovních stolů dodržujeme 

požadavek na matný povrch a vzdálenost umístění první lavice před tabulí musí být 

minimálně 2 m. Rozsazení žáků je určeno nejen tělesnou výškou, ale bere se ohled také 

na případné zrakové či sluchové vady nebo jiné zdravotní postižení. [6] 

 

4. 2. 3 Osvětlení 

Je třeba zajistit dostatečné denní osvětlení vnitřních prostor, které jsou určeny 

k dlouhodobému pobytu žáků. Žáci si nesmí stínit místo zrakového úkolu ani nesmí být 

oslňování jasem osvětlovací otvorů. Zobrazovací jednotky musí být vzdáleny od očí nejméně 

0,5 m a osvětlení prostoru nesmí způsobit zrakové ztížení úkolu případným zrcadlením 

na zobrazovací jednotce. Směr denního světla se pro většinu zrakových činností vyžaduje 

zleva a shora. Umělé osvětlení se snažíme umístit rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to 

konstrukce stropu umožňuje. Výška pro návrh a posouzení osvětlení místa zrakového úkolu je 

při denním světle stanoveno na 0,85 m nad podlahou a při umělém osvětlení se výška stanoví 

z převládající výšky lavic. [6] 

 

4. 2. 4 Mikroklimatické podmínky 

Mikroklimatické podmínky místností musí splňovat požadavek, že obvodové stěny 

se teplotou nesmí výrazně lišit od teploty vzduchu v místnosti. Prostory určené pro pobyt 

musí být přímo větratelné a okna musí být zajištěna proti rozbití následkem průvanu. Pouze 

pokud není možné přirozené větrání z důvodu překročení maximálních hodnot škodlivin 

ve venkovním prostředí, musí být větrání zajištěno pomocí vzduchotechnických zařízení.  

V případě, že by teplota v pobytové místnosti ve třech po sobě následujících dnech klesla 
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pod 18°C nebo v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělání zastaven. [6] 

 

4. 2. 5 Zásobování vodou 

Kapacita zásobování zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání je stanovena na nejméně 

25 litrů vody na jednoho žáka na den. V každé učebně musí být alespoň jedno umyvadlo 

s přívodem pitné vody a v případě zavedení teplé vody nesmí teplota při výtoku přesáhnout 

45°C. [6] 

 

4. 2. 6 Požadavky na hygienická zařízení 

V příloze této vyhlášky máme přesně určené požadavky na hygienická zařízení. 

V záchodových předsíňkách musí být 1 umyvadlo na 20 žáků, dále je zapotřebí 1 záchod 

na 20 dívek, 1 pisoár na 20 chlapců, 1 záchod na 80 chlapců a 1 kabina pro osobní hygienu 

na 80 dívek. Umyvadla musí být vybavena mýdlem v dávkovači a také musí být možnost 

osoušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou. Každá záchodová kabina 

musí být opatřena toaletním papírem a záchod dívek navíc krytým nášlapným odpadkovým 

košem. Podlahy a stěny hygienických zařízení musí být omyvatelné a snadno 

dezinfikovatelné. Dalším pravidlem je, že se musí alespoň v jednom podlaží nacházet 

odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, součástí komory je výlevka s přívodem 

pitné studené a teplé vody včetně odtoku. [6] 

 

4. 3 Hygienická zařízení a šatny 
 

Návrhem nových hygienických zařízení a šaten se zabývá norma ČSN 73 4108 [3], stejně 

jako u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb. Stavby, kterých se tato norma týká 

jsou stavby občanského vybavení, výrobní průmyslové budovy a stavby pro výkon práce. 

Norma obsahuje také specifikované požadavky na vybavení a rozměry hygienických zařízení 

a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. [3] 

 Členění jednotlivých částí hygienických zařízení a šaten, které jsou předmětem 

specifikace dané normou: 

- šatny, 

- umývárny, 

-  záchodové kabiny, 
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- kabiny pro osobní hygienu, 

- záchodová předsíň 

- technické požadavky, 

- počty hygienických zařízení. [3] 

 

4. 3. 1 Šatny 

Šatny mohou být věšákové bez obsluhy, věšákové s obsluhou a skříňkové šatny. Věšákové 

šatny bez obsluhy musí mít věšákové háčky, tyče s háčky nebo věšáky ve stanovených 

výškách. Pro dospělé osoby ve výšce 1 600 – 1 800 mm nad podlahou a pro osoby 

s omezenou schopností pohybu na vozíku ve výšce 1 000 – 1 200 mm. Věšákové šatny 

s obsluhou musí mít výdejní pult délky 400 mm na 1 místo v šatně a část pultu musí být 

řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání. Skříňkové šatny jsou vybaveny 

uzamykatelnými a dobře větratelnými skříňkami a lavicemi s minimální hloubkou 400 mm. 

Alespoň 5 % skříněk musí být řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové užívání. Před 

těmito skříňkami se zajišťuje volná manipulační plocha o minimálním průměru 1 500 mm. 

Nejmenší možná půdorysná plocha převlékací a zkoušecí kabiny je 1,5 m2. Minimálně 5 % 

těchto kabin musí být řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové užívání a musí být 

vybavena převlékací lavičkou výšky 460 mm, madlem ve výšce 800 mm, zrcadlem v rozsahu 

alespoň 600 – 1 800 mm nad podlahou a háčky na oděv ve výšce 1 100 a 1 400 mm. 

Půdorysné rozměry je třeba stanovit tak, aby po osazení všeho vybavení zůstala volná 

manipulační plocha alespoň 1 500 x 1 500 mm. [3] 

 

4. 3. 2 Umývárny 

Umývárny mohou být navrženy pro částečnou nebo celkovou tělesnou očistu a je nutno je 

zřídit zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Umývárna musí být přístupná ze šatny. Každé místo 

pro očistu musí být vybaveno mísící baterií a samostatným odpadem. V umývárnách 

pro celkovou očistu musí být před sprchou místo pro osušení těla a vlasů, toto místo 

se dimenzuje minimálně na 30 % celkové plochy umývárny. Zařizovací předměty umýváren 

mají své nejmenší dovolené manipulační plochy. Pro osoby s omezenou schopností pohybu 

se umyvadlo osazuje ve výšce 800 mm, opatřuje se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 

ovládáním a doplňuje se svislým madlem délky alespoň 500 mm. Nejmenší půdorysné 

rozměry sprchy jsou 900 x 900 mm se vstupním otvorem 600 mm. Svislá sprchová růžice 

se osazuje do výšky 2 200 mm a šikmá do výšky 1 700 mm od podlahy. Kabinové sprchy jsou 

odděleny příčkami, mohou mít předsíňku, která zaručuje větší intimitu a zábranu proti 
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namočení oděvu a osušky. Hromadné sprchy jsou opatřeny sprchovými růžicemi v jednom 

prostoru pod stropem, zajištění odtoku je možné pomocí odvodňovacích žlabů s mřížkou. 

Hromadné sprchy je doporučeno doplnit o několik kabinových sprch pro individuální použití. 

Bezbariérový sprchový kout má stanovené minimální půdorysné rozměry 900 x 900 mm 

doplněné o volné místo 900 x 1 200 mm pro odložení vozíku. Toto místo je odděleno 

zástěnou nebo závěsem. Rozdíly výškových úrovní nesmí být větší než 20 mm a sklon 

v poměru 1:50 (2,0 %). Mezi vybavení bezbariérového sprchového koutu patří sklopné 

sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, ruční sprcha s pákovým ovládáním, 

vodorovné a svislé nástěnné a sklopné madlo a ovladač signalizačního systému nouzového 

volání, viz. Obr. 6. Bezbariérové vany musí být alespoň 1 600 mm dlouhé a horní hrana vany 

ve výšce 500 mm. Před vanou je nutné dodržet volnou manipulační plochu o rozměrech 

1 500 x 1 500 mm. Odsazení vany od stěn je určeno na delší straně o 100 mm a na kratší 

straně o 400 mm. Dalším vybavením vany je vanová páková baterie, ovladač signalizačního 

systému nouzového volání a vodorovné a svislé madlo. [3] 

 

 

4. 3. 3 Záchodové kabiny 

Záchody je nutno navrhnout zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Záchody musí být neustále 

vybaveny toaletním papírem a záchody pro ženy navíc také krytým nášlapným odpadkovým 

košem. Záchodové kabiny jsou od sebe odděleny příčkami o minimální výšce 1 950 mm. 

Jednotlivé zařizovací předměty mají danou minimální manipulační plochu. Nejmenší možná 

Obr. 6 Půdorys a pohledy na bezbariérový sprchový kout, A)Manipulační plocha pro přesun z vozíku, 

B)Sprchové sedátko, C)Vodorovné madlo, D)Svislé madlo, E)Sklopné madlo, F)Ovladač 

signalizačního systému nouzového volání, G)Závěs/zástěna    

Zdroj: ČSN 73 4108 [3]
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šířka záchodové kabiny je 900 mm a světlá šířka dveří 700 mm a to pro uživatele 

bez svrchního oděvu. Manipulační prostor před záchodovými kabinami je stanoven 

na 300 mm v případě otevírání dveří směrem do záchodové kabiny, v opačném případě je 

manipulační prostor dán šířkou dveří. Manipulační prostor je doplněn o komunikační prostor 

šířky 900 mm. Výškové osazení záchodové mísy se doporučuje tak, aby horní hrana včetně 

sedátka byla nejvýše 425 mm pro dospělé osoby. Pisoáry se navrhují v místnosti 

se záchodovými kabinami nebo v samostatné místnosti. Vzdálenosti os pisoáru je minimálně 

760 mm a od rohu místnosti 450 mm. Manipulační plocha před pisoáry je stanovena 

na 550 mm od přední hrany pisoáru, doplněna o komunikační prostor šířky 900 mm. 

Bezbariérová záchodová kabina má minimální půdorysné rozměry stanoveny 

na 1 800 x 2 150 mm u novostaveb a v případě změn dokončených staveb je možné tyto 

rozměry zmenšit až na 1 600 x 1 600 mm, ale je nutné dodržet minimální šířku vstupu 

800 mm s dveřmi otevíranými ven a opatřenými vodorovným madlem ve výšce 800 mm. 

Záchodová mísa je umístěná tak, aby výška horní hrany včetně sedátka, byla 460 mm. Mezi 

další vybavení kabiny se řadí nástěnné vodorovné a svislé madlo, sklopné madlo s horní 

hranou ve výši 800 mm, ovladač signalizačního systému nouzového volání umístěno 

v dosahové vzdálenosti z mísy a ze země 150 mm nad zemí, umyvadlo s horní hranou 

800 mm nad podlahou doplněno o stojánkovou umyvadlovou baterií s pákovým ovládáním, 

svislé nástěnné madlo u umyvadla, odpadkový koš, zrcadlo a nejméně 2 háčky na oděv 

ve výšce 1 100 a 1 400 mm. Po osazení všeho vybavení, musí zůstat volná manipulační 

plocha o průměru alespoň 1 500 mm, viz. Obr. 7. [3] 

 

 
Obr. 7 Rozmístění vybavení bezbariérové záchodové kabiny se vstupem na kratší a delší straně. 

A)Manipulační plocha s průměrem 1500 mm, B)Nástěnné vodorovné madlo, C)Sklopné madlo, 

D)Nástěnné svislé madlo, E)Nástěnné svislé madlo u umyvadla, F)Ovladač signalizačního systému 

nouzového volání.             Zdroj: ČSN 734108 [3] 
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4. 3. 4 Kabiny pro osobní hygienu 

Kabina pro osobní hygienu je vybavena záchodovou mísou, umyvadlem nebo umývátkem, 

bidetem s ruční sprchou, krytým nášlapným odpadkovým košem a věšákem na oděv. Kabina 

se umisťuje k ženským záchodům. Rozměry kabiny jsou znázorněny na Obr. 8. [3] 

 

4. 3. 5 Záchodové předsíně 

Záchodová předsíň je navrhována zvlášť pro muže a pro ženy a je vybavena umyvadly. 

Manipulační prostor je 550 mm od přední hrany umyvadla a je doplněn o komunikační 

prostor šířky 900 mm. [3] 

 

4. 3. 6 Technické požadavky 

Světlá výšky hygienických zařízení je stanovena na 2 300 mm a pro školské stavby 

2 500 mm. Prostory, které jsou vyhrazeny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace musí být příslušně označeny symboly. Pro osoby se zrakovým postižením je nutné 

dodržet vizuální kontrast dveří hygienických zařízení a šaten a označit je hmatným štítkem 

v Braillově písmu 200 mm nad klikou. Veškeré ovládací prvky, které jsou určeny 

pro bezbariérové užívání, je nutno osadit ve výšce 600 – 1 200 mm od podlahy 

a ve vzdálenosti alespoň 500 mm od pevné překážky. Nášlapné vrstvy podlahy musí být 

bezprašné, nekluzné a odolné vůči vodě a vlhkosti. Umyvatelné obklady stěn sprch 

a umýváren musí být do výšky alespoň 2 000 mm od podlahy a obklady šaten, záchodů, 

pisoárů a kabin pro osobní hygienu do výšky 1 800 mm. Stanovené teploty vnitřního vzduchu 

šaten jsou 20°C, umýváren 22°C, sprch 25°C a záchodů 18°C. [3] 

 

 

Obr. 8 Rozměry záchodové kabiny a kabiny pro osobní hygienu s dveřmi otevíranými dovnitř a ven 

Zdroj: ČSN 73 4108 [3]
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4. 3. 7 Počty hygienických zařízení 

Počty hygienických zařízení jsou specifikovány v příloze A této normy. V záchodové předsíni 

musí být 1 umyvadlo na 20 žáků, dále je zapotřebí 1 záchodová kabina na 20 dívek, 1 pisoár 

na 20 chlapců, 1 záchodová kabina na 80 chlapců a 1 kabina pro osobní hygienu na 80 dívek. 

V umývárně tělocvičny je nutné nainstalovat 1 sprchovou růžici na maximálně 8 žáků. [3] 
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5 Národní rozvojový program mobility pro všechny 
 

V poslední době je zaveden trend omezování užívání dopravních spojů, který většina 

populace řeší využitím automobilů. Avšak toto řešení je pro osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace ve většině případů nereálné. To způsobí vyčlenění těchto osob 

ze společnosti a samostatného života. Dalšími problémovými místy jsou budovy státních 

a veřejných institucí a služeb, které nejsou uzpůsobeny pro bezbariérové užití. Program 

mobility podporuje bezbariérové zpřístupnění těchto budov v návaznosti na dopravu, což je 

hlavním kritériem pro začlenění osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

do aktivního, samostatného a plnohodnotného života. [1, 10] 

 Specifikace jednotlivých cílů Programu mobility: 

- zvýšená kvalita a bezbariérovost komunikací pro chodce v obcích, 

- bezbariérovost v dostupnosti služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních 

služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a možnosti kulturního vyžití v rámci 

obce/regionu, 

- zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě, 

- opatření a instalace signalizačních a informačních prostředků v dopravě. [1] 

Opatření pro zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy zahrnuje 

zejména tvorbu bezbariérových tras, odstraňování bariér na zastávkách a nástupištích, nákup 

speciálních dopravních prostředků a doplnění informačních a signalizačních zařízení. Velký 

důraz je také třeba klást na propojení objektů bezbariérovou dopravou. Dalším opatřením je 

zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby. Toto opatření spočívá ve vytvoření 

bezbariérového přístupu a možnosti užívání budov železničních stanic a autobusových nádraží 

včetně nástupišť. Do opatření odstraňování bariér v budovách spadají pouze budovy, které 

mají přímou návaznost na bezbariérovou trasu. V těchto budovách odstraňujeme bariéry jak 

při vstupu do budov, tak uvnitř budov, zejména vybudováním výtahu, plošiny a také úpravou 

hygienických zařízení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. [1] 

Vládní plán dle usnesení vlády České republiky č. 706, ve znění usnesení vlády č. 292, 

zajišťuje financování Programu mobility. [1] 

Řídícím orgánem Programu mobility je Řídící výbor Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny. K jeho hlavním odpovědnostem patří především vyhlašování 
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termínů pro předkládání záměrů bezbariérových tras, navrhování a schvalování členů 

Hodnotitelské komise Programu mobility, přidělování jednotlivých záměrů Hodnotitelské 

komisi k projednání, poskytování poradenské činnosti a metodického vedení realizátorům 

jednotlivých záměrů, zveřejnění záměrů doporučených k financování a sledování realizace 

schválených záměrů. [1]  

V Manuálu pro předkladatele [9], který byl schválen Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny, jsou specifikovány přesné údaje a obsahové 

náležitosti pro zpracování záměrů bezbariérové trasy, které musí být zhotoveny v tištěné 

i elektronické podobě. Z toho projektovou dokumentaci musí zpracovat projektant, který 

odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této 

projektové dokumentace. Záměry je nutné předložit v řádném termínu. [9] 
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6 Základní poznatky vymezeného území 
 

Předmětem bakalářské práce je problematika bezbariérového užívání Základní školy Dolní 

Benešov. Jak už název napovídá, budova školy se nachází na území města Dolní Benešov. 

Toto město leží v Moravskoslezském kraji mezi Opavou a Ostravou. Rozloha města je 

1 479 ha a je rozděleno na 2 části Dolní Benešov a Dolní Benešov Zábřeh. [8]  

 

6. 1 Demografické údaje 
 

Celkový počet obyvatel je 4 192, z toho v části Dolní Benešov žije přibližně 3 483 

obyvatel. [8] 

Složení obyvatelstva dle pohlaví v části Dolní Benešov [8]: 

- muži    1 708 

- ženy   1775 

Složení obyvatelstva dle pohlaví v části Dolní Benešov Zábřeh [8]:  

- muži   355 

- ženy   354 

Složení obyvatelstva dle věku:  

- Děti do 3 let  154  

- Osoby od 3 do 60 let 3 084 

- Senioři nad 60 let  954 

Počet osob, které pobírají příspěvek na péči, je v Dolním Benešově 77 a v Dolním 

Benešově Zábřehu 25.  

 

6. 2 Dolní Benešov a bariéry 
 

Obec Dolní Benešov doposud nepobírala ani nežádala o dotace pro odstranění bariér 

ve veřejných budovách a dopravní infrastruktuře na území obce. Nicméně obec již sama 

započala s rekonstrukcí kulturního domu, u kterého je možný bezbariérový přístup a užívání. 

Stejně tak při rekonstrukci tělocvičny na Osadě míru byl dodržen požadavek na zpřístupnění 

a možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Bylo by však 

zapotřebí tyto objekty propojit bezbariérovou trasou s návazností na zastávky a nástupiště 

autobusové a vlakové dopravy, u kterých by byly nutno rovněž provést úpravy.  
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7 Analýza stavu bariér 
 

Analýza stávajícího stavu obsahuje rozbor jednotlivých problémových míst ve vztahu 

k bezbariérovému užívání staveb. Tyto části lze rozdělit následovně: 

- přístup k budově základní školy, 

- vnitřní prostory školy. 

 

7. 1 Přístup k budově základní školy 
 

Analýza přístupu k budově základní školy, viz. výkres č. 02. Do problémových míst v části 

přístupu k budově základní školy se řadí: 

- zastávky a nástupiště, viz výkres č. 02, 

- přístupová trasa k objektu, viz. výkres č. 02. 

 

7. 1. 1 Zastávky a nástupiště 

Trasa od zastávek autobusové a vlakové dopravy k hlavnímu nebo vedlejšímu vstupu školy je 

totožná, jelikož tyto zastávky jsou situovány u sebe. Obě zastávky a nástupiště nejsou 

uzpůsobeny pro bezbariérové využití. Nádražní budova je díky schodům nepřístupná 

pro osoby na vozíku, navíc jsou tyto schody nesprávně vizuálně označeny. Vlakové nástupiště 

není opatřeno vodicí linií s funkcí varovného pásu a nemá požadovanou výšku pro možnost 

nástupu osoby na vozíku do vlaku, přičemž vlak na této trase je uzpůsoben pro přepravu 

těchto osob, viz. Obr. 9. V případě autobusové zastávky není dodržený volný průchozí prostor 

od přirozené vodicí linie a chybí napojení signálního pásu na vodicí linii. Obrubník 

autobusové zastávky má nevyhovující výšku, viz. Obr. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Fotografie vlakového nástupiště Obr. 10 Fotografie autobusového nástupiště 
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7. 1. 2 Přístupová trasa k objektu 

Trasa od zastávek postrádá vodicí linie, pro přístup k budově je nutno přejít komunikaci 

po přechodu pro chodce, ten je však delší než 8 000 mm a není vybaven vodicím pásem 

přechodu. Výškové rozdíly na přístupové trase jsou větší než povolených 20 mm. Parkoviště 

před hlavním vstupem není označeno.  

 

7. 2 Vnitřní prostory školy 
 

Škola se skládá z podzemního podlaží, dvou nadzemních podlaží a podkroví, které není 

využíváno. Pro popis problémových míst interiéru školy je zvoleno následující členění: 

- vstup, viz výkres č. 04 a výkres č. 06, 

- pohyb mezi podlažími, viz. výkres č. 04, výkres č. 06 a výkres č. 07, 

- dveře, viz. výkres č. 05, výkres č. 08 a výkres č. 09, 

- vybavení učeben, viz. výkres č. 05, výkres č. 08 a výkres č. 09, 

- první podzemní podlaží, viz. výkres č. 03 a výkres č. 04, 

- první nadzemní podlaží, viz. výkres č. 05 a výkres č. 06, 

- druhé nadzemní podlaží, viz. výkres č. 08 a výkres č. 09, 

- hygienická zařízení, viz. výkres č. 07, 

- tělocvična, šatna, umývárna a hygienická zařízení, viz. výkres č. 04 a výkres č. 06. 

Pro analýzu vnitřních prostor byl ve výkresové části objekt školy pomyslně rozdělen 

na dvě části, část A a část B, viz. Obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma dělení půdorysů jednotlivých podlaží pro analýzu ve výkresech. 
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7. 2. 1 Vstup  

Pro veřejnost a žáky je určen hlavní vstup, ze strany od komunikace, viz. Obr. 12 a vedlejší 

vstup přístupný ze dvora, viz. Obr. 13, případně je zde také samostatný vstup do tělocvičny. 

Žádný ze zmíněných vstupů není uzpůsoben pro bezbariérové užívání.  

 

 

 

 

 

 

 

7. 2. 2 Pohyb mezi podlažími 

Pro pohyb mezi podlažími je možno využít pouze schodiště, objekt není vybaven výtahem ani 

plošinou. Vnitřní hlavní schodiště není opatřeno předepsanými typy madel na obou stranách, 

madla nemají dostatečný přesah od hran půdorysu nástupního a výstupního stupně a tyto 

schody nejsou správně označeny.  

 

7. 2. 3 Dveře 

Veškeré dveře v objektu nejsou vybaveny hmatným štítkem 200 mm nad klikou v Braillově 

písmu označující místnost za dveřmi. Stávající značení místností u dveří je příliš malé 

a v nevyhovující výšce. Dveřím také chybí madlo přes celou jejich šířku ve výši 800 mm 

na opačné straně, než jsou závěsy.  

 

7. 2. 4 Vybavení učeben 

V každé učebně je před tabulí vytvořen stupínek, který není patřičně označen a tvoří bariéru. 

Učebny jsou vybaveny stoly a židlemi, jejichž rozmístění je nevyhovující z důvodu úzkých 

průchozích uliček mezi stoly. Mezi další vybavení učeben patří umyvadlo, které má 

nedostatečný vizuální kontrast vůči obkladu okolní stěny. Typ baterie je nevyhovující 

a zrcadlo nad umyvadlem není dostatečně velké a je osazeno vysoko.  

 

Obr. 12 Fotografie hlavního vstupu Obr. 13 Fotografie vedlejšího vstupu 
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7. 2. 5 První podzemní podlaží 

V podzemním podlaží se nachází výdejna jídla s jídelnou, učebna výtvarné výchovy, učebna 

dílny, kotelna a zázemí školníka. Na chodbě jsou umístěny šatní skříně žáků, jelikož není 

ve škole vyčleněn samostatný prostor sloužící jako šatna. Avšak typ šatních skříní je z důvodu 

nedodržení dosahové vzdálenosti osoby na vozíku nevyhovující, viz. Obr. 14. U jídelny jsou 

nainstalována 2 umyvadla, ale jejich vizuální kontrast vůči obkladu je nedostatečný, dále jsou 

osazeny nevyhovujícím typem baterie a zásobník na mýdlo je příliš vysoko. Vstupní dveře 

do jídelny mají malý vizuální kontrast vůči obkladu okolní stěny. Podstatným problémem 

v tomto podlaží je absence hygienického zařízení. 

 

7. 2. 6 První nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaží jsou tři učebny, sborovna se zázemím učitelů, kancelář, 

ředitelna, hygienické zařízení a vnitřní vstup do tělocvičny. Chodba je 3 000 mm široká, což 

je dostačující, ale není dodržena volná průchozí trasa podél zdi z důvodu umístění nápojového 

automatu. Úroveň podlahy sborovny je o 450 mm výše než zbývající část podlaží. Díky 

tomuto převýšení je přístup ke sborovně vyřešen 3 stupni schodů, viz. Obr. 15. Schody nejsou 

patřičně označeny a chybí madla s přesahy na obou stranách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2. 7 Druhé nadzemní podlaží 

Na druhém nadzemním podlaží se nachází pět učeben, jazyková učebna, dvě počítačové 

učebny, kancelář a hygienické zařízení. Chodba je stejně široká jako v prvním nadzemním 

podlaží a ani zde není dodržena volná průchozí trasa podél zdi, tentokrát z důvodu umístění 

odpadkových košů a lavic u zdi. Dveře pro vstup do počítačových učeben jsou opatřeny 

Obr. 14 Šatní skříně žáků 

Obr. 15 Vstup ke sborovně 
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prahy, které nemají skosené náběhové hrany. V počítačové učebně je přede dveřmi 

nedostatečný manipulační prostor. 

 

7. 2. 8 Hygienická zařízení 

Hygienická zařízení jsou v prvním a druhém nadzemním podlaží totožná. Zásadním 

problémem je absence záchodové kabiny pro bezbariérové užívání. Zároveň zde není žádná 

kabina pro osobní hygienu. Množství umyvadel v záchodových předsíních pro dívky 

a chlapce je nedostačující, stejný problém je s počtem záchodových kabin pro dívky. 

Rozmístění pisoárů nevyhovuje požadavkům danými právními předpisy, které jsou minimálně 

760 mm mezi osami pisoárů a 450 mm mezi osou pisoáru a rohem místnosti, viz. Obr. 16. 

Vizuální kontrasty umyvadel a pisoárů vůči obkladu okolní stěny jsou nedostačující. 

Umyvadla jsou vybaveny nevyhovujícími typy baterií. Zásobníky na mýdlo a papírové utěrky 

jsou osazeny vysoko, stejně jako zrcadla, která mají zároveň malé rozměry, viz. Obr. 17.  

 

 

 

 

 

 

7. 2. 9 Tělocvična, šatna, umývárny a hygienická zařízení. 

Vnitřní vstup do tělocvičny je z chodby prvního nadzemního podlaží. Výškové úrovně 

tělocvičny a chodby jsou rozdílné a bylo třeba vytvořit pro přístup schody. Tyto schody mají 

mezipodestu, která je zároveň součástí pódia. Schody nejsou opatřeny madly na obou stranách 

s požadovanými přesahy a nástupní a výstupní schodišťový stupeň je chybně označen, viz. 

Obr. 18. Druhým vstupem do tělocvičny je vstup ze dvora, jenž není uzpůsoben 

pro bezbariérové užívání, rozdíl výškových úrovní je zde větší než 20 mm. Za těmito 

vstupními dveřmi se nachází šatna, která slouží také jako chodba pro přístup do tělocvičny. 

Jsou zde dvě lavice a háčky na oděvy osazené výše než je stanovaná maximální dosahová 

vzdálenost osoby na vozíku. Z prostor šatny se dostaneme do pánských a dámských umýváren 

se záchodem. Ač jsou umývárny odděleny dle pohlaví, nesplňují požadavky na kapacitu, 

Obr. 16 Fotografie pisoárů Obr. 17 Fotografie umyvadel 
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vybavení a manipulační a komunikační prostory, viz. Obr. 19. Také vizuální kontrast 

stávajících zařizovacích předmětů vůči obkladu okolní stěny je nevyhovující. Vstup z chodby 

(šatny) do tělocvičny je tvořen dvěma schody, které tvoří další bariéru pro osoby na vozíku. 

Tyto stupně jsou chybně vizuálně označeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Fotografie schodů Obr. 19 Fotografie pisoárů 
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8 Návrh řešení odstranění bariér z problémových míst 
 

Pro návrh úprav byla v analýze rozebrána problémová místa, která jsou zrekapitulována 

ve  výkrese č. 10, výkrese č. 11 a výkrese č. 12. Návrhy úprav problémových míst v objektu 

byly vytvořeny především s cílem odstranění bariér a umožnění tak přístupu a užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Navrhování úprav probíhalo 

v souladu s platnými právními předpisy s ohledem na fakt, že se ve většině případů jednalo 

o úpravy spadající do kategorie změn dokončených staveb.  

 Členění jednotlivých návrhů řešení problémových míst: 

- bezbariérový vstup do objektu a bezbariérový pohyb mezi podlažími, viz. výkres 

č. 13, 

- bezbariérový přístupu do tělocvičny, viz. výkres č. 14, 

- hygienická zařízení v 1PP, 1NP a 2NP, viz. výkres č. 15, výkres č. 16, výkres č. 17 

a výkres č. 19, 

- šatny a hygienická zařízení  u tělocvičny, viz. výkres č. 18, výkres č. 19 a výkres 

č . 20, 

- vstupní dveře do místností, viz. výkres č. 21, 

- přístup k budově základní školy. 

 

8. 1 Bezbariérový vstup do objektu a bezbariérový pohyb mezi podlažími 
 

Jak již bylo zmíněno, vstupy do budovy nejsou uzpůsobeny pro bezbariérové užití a pohyb 

mezi podlažími je umožněn pouze schody. Pro řešení tohoto problému jsem vytvořila dva 

návrhy. 

 

8. 1. 1 Návrh – varianta 1 

Tento návrh vychází z úpravy vedlejšího vstupu do objektu viz Obr. 20. Pro bezbariérový 

přístup ke vstupu by byla vytvořena rampa se sklonem 6,25 %. Zádveří vstupu by bylo 

spojeno s nově vytvořeným koridorem pro přístup do nově navržených šaten, které přísluší 

tělocvičně. Výšková úroveň zádveří vstupu tvoří mezipatro mezi prvním podzemním 

a prvním nadzemním podlažím. Z tohoto důvodu je pro přístup do prvního nadzemního 

podlaží navržena šikmá schodišťová plošina. Následně by byl vytvořen výtah pro pohyb mezi 

všemi patry. Minimální půdorysné rozměry výtahové kabiny by byly 1 100 x 1 400 mm, 
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do vybavení výtahu by bylo zahrnuto zrcadlo naproti vstupu do výtahu, sklopné sedátko, 

madlo alespoň na jedné straně ve výšce 900 mm, optickou, akustickou a hlasovou signalizaci 

v kleci výtahu i ve stanicích a ovládací prvky výtahu ve výšce 800 – 1 200. Dveře do výtahu 

by byly samočinné vodorovně posuvné a široké alespoň 900 mm.  

 Tento návrh je značně nepřehledný, komplikovaný a jeho realizace by byla náročnější 

než následně vytvořený návrh - varianta 2.  

 

8. 1. 2. Návrh – varianta 2 

Návrh na rozdíl od předchozího spočívá ve vytvoření nového vstupu ze dvora. Výšková 

úroveň terénu je téměř v polovině výškových úrovní mezi prvním podzemním a prvním 

nadzemním podlažím. Pro řešení toho problému je zde nasnadě použít průchozí výtah, viz. 

výkres č. 13. Nejenže nám umožní vytvořit nový vstup pro bezbariérové užití, ale zároveň 

odpadne problém nedostupnosti jednotlivých podlaží pro osoby na vozíku. Před vstupem 

do výtahu bude vytvořeno závětří vstupu, výšková úroveň podlahy bude totožná s výškou 

terénu ve dvoře. Vstupní dveře závětří jsou otevírané směrem ven a jsou opatřeny 

vodorovným madlem po celé jejich šířce na straně opačné, než jsou závěsy. Vnitřní rozměry 

Obr. 20 Vstup do objektu - návrh – varianta 1 
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závětří jsou navrženy na 2 000 x 2 600 mm pro dostatečně velký manipulační a komunikační 

prostor. Nový bezbariérový vstup, včetně závětří, a výtah bude tvořen z ocelovo – skleněné 

konstrukce. Výtahová klec bude průchozí a šachetní a klecové dveře výtahu budou samočinné 

vodorovně posuvné s minimální světlou šířkou 900 mm. Pro dodržení minimální manipulační 

plochy je nutné, aby vnitřní rozměry výtahové kabiny byly nejméně 1 500 x 1 500 mm. 

U menších rozměrů kabiny by musely být klecové dveře výtahu z vnitřní strany kabiny 

opatřeny zrcadlem, aby osoba na vozíku při opouštění kabiny viděla za sebe, jelikož 

by se nedokázala otočit o 180°. Nosnost výtahu je stanovena na 1 150 kg, kapacita 

na maximálně 15 osob a rychlost výtahu nepřekročí 1,75 m/s. Mezi další vybavení výtahu 

patří sklopné sedadlo, madlo ve výši 900 mm alespoň na jedné straně a vnitřní ovladače 

výtahu umístěné ve výšce 800 – 1 200 mm. Tlačítka výtahu musí být na levé straně označena 

arabskými číslicemi příslušných podlaží a na pravé straně od tlačítek označení podlaží 

Braillovým písmem, viz. Obr. 17. Označení podlaží Braillovým písmem nesmí být umístěno 

přímo na tlačítcích. Řazení tlačítek je vždy zespoda nahoru, případně z levé strany doprava. 

Výtah je nutno opatřit také optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu 

i ve stanicích. Před výtahem je zapotřebí dodržet dostatečně velkou manipulační plochu 

stanovenou na 1 500 x 1 500 mm. Tato manipulační plocha není situována na střed vstupu 

do výtahu, nýbrž v návaznosti na přivolávacím tlačítku výtahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 2 Bezbariérový přístup do tělocvičny 
 

Tento přístup je z chodby prvního nadzemního podlaží přes dvoukřídlé kyvné dveře. Tyto 

dveře je třeba vyměnit za otevíravé dvoukřídlé dveře opatřeny madly ve výši 800 mm 

přes celé šířky křídel. Výškový rozdíl úrovní podlah chodby prvního nadzemního podlaží 

a tělocvičny je 1,5 m. Tento výškový rozdíl je vyřešen schodištěm. Pro zpřístupnění 

tělocvičny, pro osoby s omezenou schopností pohybu, je v tomto případě nejsnazší 

Obr. 21 Příklad značení tlačítka výtahu 

Zdroj: [13]
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nainstalovat šikmou schodišťovou plošinu, viz. Obr. 22. Jelikož je součástí schodiště 

mezipodesta, která je zároveň součástí podia, je nutné použít šikmou schodišťovou plošinu, 

která je uzpůsobena pro variabilní sklon schodiště. Rozměry plošiny jsou 1 000 x 855 mm. Je 

nutné dodržet volnou manipulační plochu před plošinou pro nástup a to o rozměrech 

minimálně 1 000 x 1 200 mm. Rychlost schodišťové plošiny je stanovena na 8m/min. 

a maximální nosnost je 230 kg. Plošina je napájená 230 V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 3 Hygienická zařízení v 1PP, 1NP a 2NP 
 

V analýze již bylo zmíněno, že stávající hygienická zařízení nevyhovují kapacitně ani 

požadavkům na bezbariérové užívání staveb. Tuto problematiku jsem rozdělila na následující 

části: 

- počet žáků a hygienických zařízení, 

- dispoziční a konstrukční řešení, 

- zhodnocení. 

 

8. 3. 1 Počet žáků a hygienických zařízení 

Maximální počty žáků se stanoví z ploch místností dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [6] viz. 

Příloha č. 1. Tyto maximální počty žáků na podlaží jsou následně východiskem pro určení 

potřebného počtu zařizovacích předmětů hygienického zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 

[6] viz. Příloha č. 2. Takto zjištěné počty zařizovacích předmětů jsou podkladem pro návrh 

dispozičního a konstrukčního řešení hygienických zařízení. 

 

Obr. 22 Příklad šikmé schodišťové plošiny 

Zdroj: [12]
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8. 3. 2 Dispoziční a konstrukční řešení 

Při dispozičním rozvržení hygienických zařízení jsem vycházela z normy ČSN 734108 [3]. 

Obecně byly při návrhu dodrženy tyto základní pravidla, hygienické zařízení je navrženo 

v každém podlaží zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže, do záchodové předsíně se vchází 

ze společných prostor, vstupy do jednotlivých záchodových kabin jsou široké 700 mm a jsou 

dodrženy manipulační a komunikační plochy zařizovacích předmětů. Z důvodu stísněných 

prostorových podmínek není v prvním podzemním a nadzemním podlaží dodržena 

komunikační plocha šířky 900 mm v místnosti před vstupy do záchodových kabin. Tato šířka 

je zmenšená o 150 mm. Vzhledem k tomu, že se jedná o školské zařízení, je předpoklad, 

že tyto prostory budou užívat žáci ve věku 11 – 15 let, kteří ještě neukončili fázi růstu a jejich 

prostorové nároky umožní užívat tyto zmenšené komunikační prostory bez problému. 

Pro rozdělení jednotlivých záchodových kabin a kabin pro osobní hygienu jsou navrženy 

laminátové sanitární příčky. Hygienická zařízení v každém podlaží jsou situována přímo 

nad sebou.  

Ve stávajícím stavu nebyla žádná bezbariérová záchodová kabina. Nově je navržena 

bezbariérová záchodová kabina, totožná v každém podlaží, společná pro muže a ženy 

a přístupná ze společných prostor. Příčky, které tvoří tuto záchodovou kabinu jsou zděné 

z porobetonu a umožňují namontování a potřebnou únosnost zařizovacích předmětů. Vnitřní 

půdorysné rozměry jsou 1 700 x 1 750 mm. Zde byla využita možnost zmenšení půdorysných 

rozměrů, jelikož se jedná o změny dokončených staveb. Vzhledem ke zmenšeným rozměrům 

bylo použito umývátko. Dalšími zařizovacími předměty jsou pevná madla, sklopné madlo, 

záchodová mísa, signalizační systém nouzového volání, toaletní papír, háčky na oděv, 

odpadkový koš, držák na papírové ručníky, stojánková výtoková baterie s pákovým 

ovládáním a nástěnné zrcadlo, viz. výkres č. 19.  

 V prvním podzemním podlaží  nebyla ve stávajícím stavu žádná hygienická zařízení. 

Při návrhu byla zrušena dílna školníka pro vytvoření hygienických zařízení pro muže, 

pro ženy a bezbariérová záchodová kabina, viz. výkres č. 15. Součástí hygienických zařízení 

jsou 2 úklidové komory, z toho každá přístupná ze záchodové předsíně. V hygienickém 

zařízení pro muže bylo navrženo: 

- 5 umyvadel (minimální počet byl stanoven na 2 umyvadla) 

- 4 pisoáry (minimální počet byl stanoven na 2 pisoáry), 

- 2 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 1 záchodovou kabinu).  
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V hygienickém zařízení pro ženy bylo navrženo: 

- 4 umyvadla (minimální počet byl stanoven na 2 umyvadla) 

- 4 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 2 záchodové kabiny), 

- 1 kabina pro osobní hygienu (minimální počet byl stanoven na 1 kabinu). 

V prvním nadzemním podlaží byla stávající hygienická zařízení nevyhovující. 

Obvodové stěny mají v prvním podlaží menší tloušťku, proto tady lze navrhnout více 

zařizovacích předmětů než tomu bylo v prvním podzemním podlaží. Při návrhu však bylo 

zaměněno hygienické zařízení žen a mužů z důvodu velikostí jednotlivých prostor. Součástí 

hygienických prostor jsou dvě úklidové komory přístupné ze záchodové předsíně, viz. výkres 

č. 16. V hygienickém zařízení pro muže bylo navrženo:  

- 6 umyvadel (minimální počet byl stanoven na 3 umyvadla) 

- 6 pisoárů (minimální počet byl stanoven na 3 pisoáry), 

- 2 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 1 záchodovou kabinu).  

V hygienickém zařízení pro ženy bylo navrženo: 

- 3 umyvadla (minimální počet byl stanoven na 3 umyvadla) 

- 3 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 3 záchodové kabiny), 

- 2 kabiny pro osobní hygienu (minimální počet byl stanoven na 1 kabinu). 

Ve druhém nadzemním podlaží jsem postupovala totožně jako při návrhu 

hygienických zařízení v prvním nadzemním podlaží. Opět byla vyměněna hygienická zařízení 

můžu a žen, viz. výkres č. 17. Na tomto podlaží je velké množství učeben a tudíž také 

stanovený maximální počet žáků a následně i hygienických zařízení. Prostorové podmínky mi 

však nedovolily tyto nároky splnit, z tohoto důvodu byly zvýšeny počty navržených 

zařizovacích předmětů v prvním podzemním a nadzemním podlaží. V tomto podlaží je pouze 

jedna stávající úklidová komora přístupná ze záchodové předsíně mužů. V hygienickém 

zařízení pro muže bylo navrženo:  

- 6 umyvadel (minimální počet byl stanoven na 6 umyvadel) 

- 6 pisoárů (minimální počet byl stanoven na 6 pisoárů), 

- 2 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 2 záchodové kabiny).  

V hygienickém zařízení pro ženy bylo navrženo: 

- 6 umyvadla (minimální počet byl stanoven na 6 umyvadel) 

- 4 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 6 záchodových kabin), 

- 1 kabina pro osobní hygienu (minimální počet byl stanoven na 2 kabiny). 
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8. 3. 3. Zhodnocení 

Celkový počet navržených zařízení: 

Celkem jsou navrženy 3 bezbariérové záchodové kabiny, na každém podlaží jedna. 

V hygienických zařízení pro muže bylo celkem navrženo:  

- 17 umyvadel (minimální počet byl stanoven na 11 umyvadel) 

- 16 pisoárů (minimální počet byl stanoven na 11 pisoárů), 

- 4 záchodové kabiny (minimální počet byl stanoven na 6 záchodových kabin).  

V hygienickém zařízení pro ženy bylo navrženo: 

- 13 umyvadel (minimální počet byl stanoven na 11 umyvadel) 

- 11 záchodových kabin (minimální počet byl stanoven na 11 záchodových kabin), 

- 4 kabiny pro osobní hygienu (minimální počet byl stanoven na 4 kabiny). 

Z celkového hlediska je teda možno konstatovat, že celkový počet navržených 

hygienických zařízení splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. [6]. 

 

8. 4 Šatny a hygienická zařízení  u tělocvičny 
 

Stávající stav je z hlediska dispozice, počtu zařizovacích předmětů a manipulačních 

a komunikačních prostor zcela nevyhovující. V tomto případě je jediným možným řešením 

kompletní změna stávajících a navržení přístavby nových šaten a hygienického zařízení, viz. 

výkres č. 18. Vstup do nově navržené přístavby je navržen ze dvora. Vstupní dveře jsou 

otevíravé dvoukřídlé a širší křídlo je po celé šířce opatřeno madlem ve výšce 800 mm, stejně 

jako vstup do samotné tělocvičny. V nové přístavbě jsou navrženy šatny, hygienická zařízení 

zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže a úklidová komora. Veškeré dveře, které jsou určeny 

pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, jsou opatřeny po celé 

šířce madly ve výšce 800 mm. Stávající sklad nářadí je pouze zmenšen. Kapacita pro návrh 

byla zvolena na maximálně 24 mužů a 24 žen. Z toho vyplývá počet sprchových koutů 

stanovený na 4 sprchové kouty pro každé pohlaví. Dispoziční řešení návrhu zařizovacích 

předmětů je v souladu s normou ČSN 734108 [3].  

Šatny jsou přístupné z chodby a jsou vybaveny lavicemi a šatními skříněmi typu 

Z pro dodržení dosahových vzdáleností osoby na vozíku, viz. Obr. 23. Z šatny je navržen 

vstup do umývárny, ve které jsou navržena čtyři umyvadla a  čtyři sprchové kouty, z toho 

jeden pro bezbariérové užívání. Sprchový kout pro bezbariérové užívání je vybaven 

sprchovým sedátkem, pevnými madly, sklopným madlem, signalizačním systémem 
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nouzového volání, ruční sprchou a závěsem, viz. výkres č. 20. Dále je bezbariérový sprchový 

kout doplněn o manipulační plochu pro odložení vozíku.  

Hygienická zařízení jsou přístupná také z chodby. Vstupuje se do záchodové předsíně, 

kde jsou navržena 2 umyvadla. U mužů je další místností místnost se dvěma pisoáry 

a se vstupem do záchodové kabiny a bezbariérové záchodové kabiny. U žen je v další 

místnosti vstup do záchodové kabiny, kabiny pro osobní hygienu a bezbariérové záchodové 

kabiny. Bezbariérová záchodová kabina odpovídá požadavkům stanovených vyhláškou 

č. 398/2009 Sb. [5]. Její půdorysné rozměry jsou 2 150 x 1 800 mm a vybavení je stanoveno 

a navrženo na sklopné madlo, pevná madla, záchodová mísa, signalizační systém nouzového 

volání, toaletní papír, umyvadlo, odpadkový koš, držák na papírové ručníky, stojánková 

výtoková baterie s pákovým ovládáním a nástěnné zrcadlo, viz. výkres č. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 5 Vstupní dveře do místností 
 

Vizuální kontrasty dveří je nutno od stávajícího stavu zvýraznit. V návrhu jsou také 

rozčleněny barvami vstupy do různých typů místností, viz. výkres č. 21. Dalším důležitým 

bodem návrhu je vybavení dveří vodorovným madlem přes celou šířku dveřního křídla, 

ve výšce 800 mm. Dveře jsou dále opatřeny hmatným štítkem ve výšce 200 mm nad klikou 

a piktogramy označující danou místnost. Velikost piktogramů na dveřích je minimálně 

100 x 100 mm. Jestliže se jedná o učebnu, kancelář, ředitelnu nebo sborovnu opatří se dveře 

popisovou tabulkou s patřičným názvem. Jelikož se jedná o školské zařízení, bude vedle 

Obr. 23 Příklad šatní skříně typu Z  

Zdroj: [11]
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vstupu do učeben umístěna popisová tabulka s rozvrhem, v případě kanceláří budou na této 

tabulce jména učitelů. 

 
8. 6 Přístup k budově základní školy 
 

Přístupová trasa k objektu od zastávek autobusové a vlakové dopravy k hlavním nebo 

vedlejšímu vstupu školy je totožná, viz. výkres č. 02. Autobusové a vlakové nástupiště je 

nutné zvýšit a tím umožnit bezbariérového nástupu do dopravních prostředků. Vlakové 

nástupiště je navíc nutné opatřit vodicí linií s funkcí varovného pásu. Autobusové nástupiště 

je naopak nutné doplnit o správné napojení signálního pásu na vodicí linii, pro umožnění 

nástupu osob s omezenou schopností orientace do dopravního prostředku.  

 Pro možnost přístupu osob s omezenou schopností orientace k budově školy je nutno 

trasu od zastávek autobusové a vlakové dopravy doplnit o vodicí linie a bezpečnostní prvky 

a přechod pro chodce doplnit o vodicí pás přechodu, jelikož je jeho délka větší než 8 000 mm. 

Současně je nutné z této trasy odstranit veškeré bariéry, což jsou výškové rozdíly větší 

než 20 mm a dodržet maximální povolené sklony komunikací pro chodce, pro umožnění 

přístupu k objektu osobami s omezenou schopností pohybu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Příklad - vodicí pásu přechodu  

Zdroj: [14]



49 
 

9 Stručné ekonomické zhodnocení návrhu hygienického zařízení 
1NP 
 

Předmětem stručného ekonomického zhodnocení jsou bourací práce a navržené nové 

konstrukce hygienického zařízení  v prvním nadzemním podlaží, viz. výkres č. 16. 

 

Tab. 1 Souhrn nákladů na úpravu hygienického zařízení 1NP dle výkresu č. 16 

 

Hodnoty tabulek vycházejí ze stručného ekonomického zhodnocení návrhu 

hygienických zařízení 1NP, viz. Příloha č. 1. Cena zahrnuje naceněné jednotlivé položky 

bouracích prací, včetně odvozu suti a nacenění nového stavu, zahrnující konstrukce, úpravy 

povrchů, pořízení a montáž vybavení a instalace technického zařízení budov. Celková cena 

navržených úprav činí 592 859,37,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Cena za položku celkem 

Bourací práce 51 026,57  

Nový stav 541 832,80 

Celkem 592 859,37 
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10 Dosažené výsledky a jejich zhodnocení 
 

Před tvorbou této bakalářské práce byl stanoven hlavní cíl a to návrh úprav pro řešení 

problémových míst daných provedeným rozborem stavu bariér. Návrh řešení těchto úprav měl 

mít za následek zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávacích příležitosti pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Při navrhování odstraňování bariér byly akceptovány zásady 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny a příslušných právních předpisů 

a českých technických norem. 

Návrhy úprav pro odstranění bariér v interiéru budovy byly rozpracovány také 

ve výkresové části této bakalářské práce. Byl vytvořen návrh bezbariérového vstupu 

do objektu a zároveň možnost bezbariérového pohybu mezi podlažími díky průchozímu 

výtahu. V prvním podzemním podlaží byla navržena hygienická zařízení pro muže a ženy 

a bezbariérová záchodová kabina. V prvním a druhém nadzemním podlaží byla navržena 

změna dispozičního uspořádání současných hygienických zařízení, včetně vytvoření 

bezbariérové záchodové kabiny na každém z podlaží. Návrh vnitřního vstupu do tělocvičny je 

pomocí šikmé schodišťové plošiny, určené pro variabilní sklon schodiště. Hygienická zařízení 

a šatny u tělocvičny byly podrobeny zásadnějším změnám v rámci návrhu, jelikož současný 

stav neodpovídal požadovaným nárokům na manipulační a komunikační prostory ani na počet 

a rozmístění zařízení a vybavení. Z tohoto důvodu návrh obsahuje dispoziční změnu 

současných a navíc také přístavbu nových šaten a hygienických zařízení. Pro zajištění snadné 

orientace byly navrženy barevné kontrasty vstupních dveří do jednotlivých místností 

s označením danými piktogramy nebo popisovými cedulemi. Návrh pro odstranění bariér 

z přístupových cest je popsán v textové části. Spočívá především v doplnění trasy souborem 

vodicích linií a orientačních bodů a odstranění nevyhovujících výškových rozdílů a sklonů 

z přístupové trasy k objektu. 

Při návrzích byla snaha o komplexnost návrhu pro možnost zcela samostatného užití 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrhy tedy obsahují bezbariérové šatny 

a hygienická zařízení a umožňují bezbariérový přístup i vstup do objektu a bezbariérový 

horizontální i vertikální pohyb pro osoby s postižením. Je tedy možno konstatovat, že byl 

naplněn hlavní cíl bakalářské práce. 
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17 
HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ – 2NP 

BOURACÍ PRÁCE A NOVÉ KONSTRUKCE 
1:100 

18 
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BOURACÍ PRÁCE A NOVÉ KONSTRUKCE 
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Příloha č. 1 

Maximální počet žáků dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [6] 

 

 

 

 

Podlaží Místnost 
Plocha 

[m2] 

Min. plocha 

[m2]/1 žáka 
Max. počet žáků 

1PP 

Jídelna 52,8 1,65 m2 / 1 žáka 32 

Učebna výtvarné 

výchovy 
53,1 2,00 m2 / 1 žáka 26 

Učebna dílny 52,8 4,00 m2 / 1 žáka 13 

CELKEM ŽÁKŮ 
71 

(36 chlapců, 36 dívek) 

1NP 

Učebna 55,8 1,65 m2 / 1 žáka 33 

Učebna 55,9 1,65 m2 / 1 žáka 33 

Učebna 56,3 1,65 m2 / 1 žáka 34 

CELKEM ŽÁKŮ 
100 

(50 chlapců, 50 dívek) 

2NP 

Učebna 71,1 1,65 m2 / 1 žáka 40 

Učebna 55,8 1,65 m2 / 1 žáka 33 

Učebna 55,9 1,65 m2 / 1 žáka 33 

Učebna 56,3 1,65 m2 / 1 žáka 34 

Učebna 55,9 1,65 m2 / 1 žáka 33 

Počítačová učebna 53,8 2,00 m2 / 1 žáka 26 

Počítačová učebna 33,0 2,00 m2 / 1 žáka 16 

Jazyková učebna 36,9 2,00 m2 / 1 žáka 18 

CELKEM ŽÁKŮ 
233 

(117 chlapců, 117 dívek) 



 

Příloha č. 2 

Počty zařizovacích předmětů hygienického zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [6] 

 

Podlaží Pohlaví 
Typ hygienického 

zařízení 
Požadavek normy 

Počet 

žáků 

Potřebný počet 

zařízení 

1PP 

dívky 

Umyvadlo 

(záchodová předsíň) 
1 umyvadlo / 20 dívek 36 2 

Záchodová kabina 1 kabina / 20 dívek 36 2 

Kabina pro osobní 

hygienu 
1 kabina / 80 dívek 36 1 

chlapci 

Umyvadlo 

(záchodová předsíň) 
1 umyvadlo / 20 chlapců 36 2 

Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 36 2 

Záchodová kabina 1 kabina / 80 chlapců 36 1 

1NP 

dívky 

Umyvadlo 

(záchodová předsíň) 
1 umyvadlo / 20 dívek 50 3 

Záchodová kabina 1 kabina / 20 dívek 50 3 

Kabina pro osobní 

hygienu 
1 kabina / 80 dívek 50 1 

chlapci 

Umyvadlo 

(záchodová předsíň) 
1 umyvadlo / 20 chlapců 50 3 

Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 50 3 

Záchodová kabina 1 kabina / 80 chlapců 50 1 

2NP 

dívky 

Umyvadlo 

(záchodová předsíň) 
1 umyvadlo / 20 dívek 117 6 

Záchodová kabina 1 kabina / 20 dívek 117 6 

Kabina pro osobní 

hygienu 
1 kabina / 80 dívek 117 2 

chlapci 

Umyvadlo 

(záchodová předsíň) 
1 umyvadlo / 20 chlapců 117 6 

Pisoár 1 pisoár / 20 chlapců 117 6 

Záchodová kabina 1 kabina / 80 chlapců 117 2 



 

Příloha č. 3 

 

Pro nacenění jednotlivých jednotkových cen položek, vyskytující se ve stručném 

ekonomickém zhodnocení návrhu hygienických zařízení 1NP, proběhla konzultace s p. Ing. 

Janem Česelským, Ph.D. 

 

Stručné ekonomické zhodnocení návrhu hygienických zařízení 1NP 

 Položka Jednotka Množství 
Jednotková 

cena 

Cena celkem 

za položku 

B
O

U
R

A
C

Í 
P

R
Á

C
E

 

Vybourání 

příček 

Tl. 75 mm m2 35,77 181,00 6 474,37 

Tl.150 mm m2 8,45 340,00 2 873,00 

Vybourání 

otvoru ve 

zdi 

Tl. 500 mm m2 1,89 1 402,00 2 649,78 

Vybourání obkladu m2 110,98 180,00 19 976,40 

Vybourání dlažby m2 47,82 136,00 6 503,52 

Demontáž 

Okno m2 3,38 150,00 507,00 

Záchodová mísa ks 8 166,00 1 328,00 

Pisoár ks 6 230,00 1 380,00 

Umyvadlo ks 4 231,00 924,00 

Likvidace 

odpadu 
Stavební suť t 18,69 450,00 8 410,50 

N
O

V
Ý

 S
T

A
V

 

Vyzdění 

příček z 

pórobetonu 

Tl. 100 mm m2 14,44 500,00 7 220,00 

Tl. 150 mm m2 14,19 780,00 11 068,20 

Zazdění 

otvorů 
Tl. 500 mm m2 3,38 2 630,00 8 889,40 

Montáž sanitárních 

příček z laminované 

dřevotřískové desky 

Příčka m2 21,51 350,00 7 528,50 

Dveře ks 7 2 500,00 17 500,00 

Vyrovnání stěny pod obklad m2 103,66 200,00 20 732,00 



 

Souhrn nákladů: Bourací práce      51 026,57,- Kč 

Nový stav    541 832,80,- Kč 

Celkem    592 859,37,- Kč 

Náklady na úpravu hygienických zařízení 1NP dle výkresu č. 16 činí 592 859, 37,- Kč. 

Keramický obklad m2 103,66 650,00 67 379,00 

Vyrovnání podlahy pro dlažbu m2 48,11 270,00 12 989,70 

Dlažba m2 48,11 900,00 43 299,00 

Omítky 
Stěny m2 112,30 310,00 34 813,00 

Stropy m2 49,28 360,00 17 740,80 

Malba m2 161,58 40,00 6 563,20 

Montáž 

Dveře a 

zárubně 

700 mm ks 1 4 600,00 4 600,00 

800 mm ks 2 4 900,00 9 800,00 

Záchodová mísa ks 8 8 000,00 64 000,00 

Pisoár ks 6 4 400,00 26 400,00 

Umyvadlo ks 9 4 400,00 39 600,00 

Umývátko ks 3 4 000,00 12 000,00 

Výlevka ks 1 8 000,00 8 000,00 

Bidet ks 2 8 000,00 16 000,00 

Madlo 

Dveřní ks 1 1 200,00 1 200,00 

Lomené ks 1 3 180,00 3 180,00 

Sklopné ks 1 3 150,00 3 150,00 

Odpadkový 

koš 

5 litrů ks 7 590,00 4 130,00 

20 litrů ks 2 890,00 1 780,00 

Zásobník na ručníky ks 5 1120,00 5 600,00 

Piktogramy ks 6 200,00 1 200,00 

Zrcadlo ks 4 2 640,00 10 560,00 

Držák na toaletní 

papír 
ks 8 150,00 1 200,00 

Zásobník na mýdlo ks 7 530,00 3 710,00 

Kanalizace část 4 7 500,00 30 000,00 

Vodoinstalace část 4 7 500,00 30 000,00 

Elektroinstalace část 4 2 500,00 10 000,00 

Celkem 592 859,37 


