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1 Úvod 

 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno z důvodu mého zájmu týkajícího se problematiky 

bezbariérovosti. V posledních letech se dbá především na to, aby byly všechny nové veřejné 

budovy koncipovány k bezproblémovému užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Na druhou stranu se však zapomíná na bezbariérovost u již stávajících objektů. 

Přitom bezproblémová dostupnost do těchto objektů zajistí samostatnost osob se zdravotním 

tělesným omezením. Mnozí lidé si neuvědomují, jak je těžké být závislý na druhé osobě a 

nemoci se samovolně pohybovat. Lidé se zdravotním omezením si však možnosti 

samostatného pohybu velmi cení a jsou vděčni za jakoukoliv změnu v okolí, která jim právě 

pomůže k osamostatnění. Z výše uvedených důvodů je bakalářská práce věnována 

problematice bezbariérového užívání staveb, konkrétně „Bezbariérové užívání Gymnázium, 

Třinec“. 

První část práce je zaměřena na objasnění problematiky zrakového omezení osob a 

vytýčení podmínek pro jejich samostatný pohyb a orientaci. Druhá část se zabývá právními 

předpisy ve vztahu k bezbariérovému užívání staveb. Rozebranými předpisy jsou stavební 

zákon č. 183/2006 Sb. [9], vyhláška č. 398/2009 Sb. [8] a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [5]. 

Další část je pak zaměřena na Národní rozvojový program mobility pro všechny. Jsou zde 

vymezeny cíle programu a vytýčeny podmínky pro podávání žádostí. Zároveň je v této třetí 

části popsána aktuálnost řešené problematiky ve městě Třinec. V další části práce je popsán 

průzkum a rozbor současného stavu Gymnázia a provedena analýza současného stavu bariér. 

Následuje návrh řešení s popisem dle pokynů manuálu programu mobily. Na tuto část 

navazuje stručné ekonomické zhodnocení pomocí položkového rozpočtu za využití 

agregovaných položek. Ukázka je provedena na rekonstrukci toalet prvního nadzemního 

podlaží. Závěr práce je věnován celkovému zhodnocení dosažených výsledků. 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je problematika bezbariérového užívání objektu Gymnázium, 

Třinec, příspěvková organizace se sídlem v Třinci, Komenského 713. Za tímto účelem bude 

proveden rozbor současného stavu a návrh řešení s cílem zvýšení kvality a dostupnosti 
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vzdělávací příležitosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci 

koncepce řešení jde o odstranění bariér v objektu školy a navazujících venkovních prostor s 

důrazem na vytvoření bezbariérového prostředí s akceptováním zásad Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny a příslušných právních předpisů a českých technických 

norem. 

 

1.2 Cíle bakalářské práce 

 

Hlavním cílem práce je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávací příležitosti pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Jde o odstranění bariér ve vnitřních prostorech 

školy a navazujících venkovních prostor.  

Cíle navrhovaných úprav: 

• zajistit bezbariérový pohyb z hlavní části budovy do jídelny; 

• zajistit bezbariérový pohyb z hlavní části budovy do části s chemickými 

laboratořemi a učebnami výtvarné výchovy a chemie; 

• zajistit přístup k prostorám s tělocvičnou; 

• zajistit přístup z prostor tělocvičny do prostor s venkovním hřištěm; 

• zlepšit orientační systém pro zrakově omezené osoby; 

• zdokonalit hygienické zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu; 

• zvýšit počet hygienických místností a toalet. 
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2 Požadavky na řešení pro bezbariérové užívání staveb 

 

Pojem „bezbariérové užívání staveb“ (dále pak BUS) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

[9] § 2 odst. 2 písm. e) zahrnuje obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností. Zákon č. 183/2006 Sb. [9] a vyhláška č. 398/2009 Sb. [8] 

tyto osoby definuje. V zákoně č. 183/2006 Sb. [9] je tato definice popsána v § 2 odst. 2 písm. 

e) a ve vyhlášce č. 389/2009 Sb. [8] v §1 odst. 1. Dle definice jsou osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 

postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo 

dítě do tří let. Osoby s omezenou schopností pohybu, zraku a sluchu mají v přílohové části 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. [8] přesně stanoveny obecné a technické požadavky na řešení 

bezbariérových úprav. 

Pro účely bakalářské práce je v následujícím textu rozebrána problematika osob se 

zrakovým postižením a stanovení podmínek pro volný pohyb a orientaci osob s tímto 

zdravotním omezením. 

 

2.1 Osoby se zrakovým postižením 

 

Zrakové postižení osob se dělí na slabozrakost a nevidomost. Oba případy se v návaznosti na 

bezbariérové užívání řeší rozdílně. Osoby se zrakovým omezením mohou být ale také zároveň 

neslyšící. Takovéto osoby poznáme tak, že namísto bílé hole, užívanou při pohybu, mají hůl 

červenobílou. 

 

2.1.1 Slabozrakost 

Slabozraké osoby jsou schopny vnímat své okolí zrakem, ale vidí ho velmi rozmazaně. Pro 

usnadnění jejich samostatného pohybu je vhodné volit jak v interiérech, tak i v exteriérech 

vhodné barevné kontrasty (např. kombinace barev žlutá – černá, zelená – černá, žlutá – 

švestkově modrá, černá – bílá, modrá – bílá, aj.), jednoduché dispoziční řešení staveb 

v pravoúhlém systému, řádné osvětlení místností a změny struktur povrchu. Pro ulehčení 

identifikace dveří, skleněných ploch, nástupních a výstupních stupňů u schodišť, madel, 

zařizovacích předmětů, atd. je nutné používat vizuální kontrasty. Osoby s tímto postižením 
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potřebují vhodně navržený orientační systém, který respektuje vhodnou barevnost podkladu a 

písma a také velikost písma (viz příloha č. 1). Je potřeba dávat pozor také na nežádoucí 

zrcadlení a odlesky povrchů, které znesnadňují orientaci slabozrakých osob. 

Problémy s orientací způsobují zejména:  

• kontrastně nevyznačené hrany terénních zlomů (např. schodiště – stupnice 

nástupního a výstupního schodišťového stupně musí být výrazně kontrastně 

rozeznatelná od okolí, avšak kontrastní značení podstupnice je nepřípustné); 

• příliš pestrobarevné prostředí;  

• prostředí bez barevného kontrastu (např. jednotná barva stěn, zárubní a dveří); 

• nedostatek světla; 

• oslnění (např. světlem, které se odráží od lesklého povrchu);  

• stěny pokryté zrcadly; 

•  prosklené plochy (např. prosklené dveře – pokud jsou zaskleny níže než 800 mm 

nad podlahou, musí být ve výškách 800-1000 mm a 1400-1600 mm kontrastně 

označeny pruhem šířky minimálně 50 mm, který je jasně viditelný oproti pozadí). 

[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Nevidomost 

Nevidomé osoby vnímají své okolí pouze pomocí hmatu a sluchu. Ke svému pohybu 

používají především pohyb pomocí bílé hole a nášlapu (nevidomý se pohybuje ve vzdálenosti 

zhruba 300 - 400 mm od vodicí linie a po 3 - 5 krocích si jí kontroluje prodloužením kyvu 

hole) anebo pohyb podél vodicí linie kluznou prstovou technikou - trailing (osoba se 

pohybuje podél zdí, kterých se dotýká hřbetem ruky). Nevidomé osoby mohou využívat také 

vysílačku povelů popřípadě vodícího psa. Aby mohly být zmíněné techniky využity takovým 

Obr. 1: Pohled dobře vidící osoby Obr. 2: Simulace pohledu slabozraké 
osoby 
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způsobem, díky kterému by se nevidomé osoby mohly samovolně pohybovat bez jakýchkoliv 

problémů, je nutné splnit základní podmínky:  

• musí být zajištěn volný průchozí prostor podél vodicí linie široký minimálně 1500 

mm (do průchozího prostoru podél vodicí linie neumisťovat žádné překážky – 

nevidomá osoba by se o tyto předměty mohla poranit); 

• musí být dodržena podchodná výška (v exteriéru 2200 mm a interiéru 2100 mm); 

• musí být zajištěno dostatečné množství přirozených a umělých hmatových prvků; 

• musí být zajištěn hmatový kontrast vůči okolí u hmatových prvků umístěných 

v ploše, včetně jejich správného materiálového použití (využitím především při 

pohybu ve venkovních prostorech u chodníků). [13] 

 

2.1.3 Prvky umožňující plynulý pohyb osob se zrakovým postižením  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. se zabývá v příloze č. 1 kapitol 1. 2. 1. -1. 2. 8. řešením pro osoby 

se zrakovým postižením. Vychází z dispozic osob nevidomých a osob slabozrakých. 

V následující části textu jsou popsány prvky, kterými je řešena problematika nevidomých a 

slabozrakých osob. 

 

Vodicí linie 

Vodicí linie je linie, podél které se osoby se zrakovým postižením orientují při pohybu 

v exteriéru a interiéru. Základním principem je dlouhý hmatatelný vodicí prvek, podél kterého 

jsou zrakově postižené osoby schopny dorazit z místa A do místa B. Do průchozího prostoru 

podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky a vodicí linie se dělí na přirozenou a umělou.  

Přirozená vodicí linie, která je upřednostňována, je tvořena přirozenou součástí prostředí, 

jako je stěna domu, podezdívka plotu, obrubník, který je vyšší než 60 mm, nebo jiné 

kompaktní prvky široké nejméně 400 mm a vysoké minimálně 300 mm. Přerušení přirozené 

vodicí linie je možné nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného 

hmatného vedení. Tato vzdálenost je dána schopností postižené osoby držet směr přímé 

chůze. Hmatné vedení musí být minimálně 1500 mm dlouhé. U změn dokončených staveb lze 

akceptovat minimální délku 1000 mm. 

Tam kde dojde k přerušení přirozené vodicí linie na vzdálenost větší než je 8000 mm, 

musí být tato linie nahrazena umělou vodicí linií. Je to speciálně vytvořená součást stavby 

sloužící k pohybu v místech, kde přirozená vodicí linie chybí. Využívá se zejména při pohybu 
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po nástupišti metra anebo vlaků. Linie je tvořena podélnými drážkami tvaru sinusovky anebo 

trapézu o minimální šířce 300 mm v interiéru a 400 mm v exteriéru. Změny směru a odbočky 

se zřizují pokud možno co nejméně a většinou v pravém úhlu. Odbočení je vyznačeno 

přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce, která je shodná s šířkou vodicí linie. Umělá 

vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii. Nevidomý se pohybuje buď přímo po 

umělé vodicí linii anebo vedle ní. Z tohoto důvodu se musí respektovat prostor v těsné 

blízkosti vodicí linie. [2,8] 

 

Signální pás 

Jde o zvláštní formu umělé vodicí linie, která označuje místo odbočení z vodicí linie 

k orientačně důležitému místu. Signální pás musí vždy začínat u přirozené nebo umělé vodicí 

linie. Nejčastěji se jedná o určení přístupu k přechodu pro chodce. Neurčuje však přístup 

k jednotlivým institucím. Odbočky a změny směru se přednostně zřizují v pravém úhlu. Tam, 

kde se spojují dvě různé trasy signálních pásů, musí být tyto pásy přerušeny na délku, která 

odpovídá jejich šířce. Šířka tohoto pásu se pohybuje v rozmezí 800 - 1000 mm. Obdobně jako 

u přirozené vodicí linie je nutné respektovat minimální délku, která musí být 1500 mm, u 

změn dokončených staveb je možno tuto délku snížit na 1000 mm. Povrch pásu musí mít 

nezaměnitelnou strukturu povrchu a musí být dobře rozeznatelný od okolí. Pásy jsou tvořeny 

výstupky pravidelného anebo i nepravidelného tvaru. Signální pás musí být dobře vnímatelný 

bílou holí a nášlapem. Na rozdíl od umělé vodicí linie se nevidomá osoba pohybuje pouze 

vedle signálního pásu anebo na jeho hranici a holí sleduje hmatový kontrast. Je nutné, aby byl 

mezi signálním pásem a povrchem plochy jasný vizuální a hmatový kontrast. Plocha musí být 

minimálně do vzdálenosti 250 mm od pásu rovinná a musí být z protiskluzného materiálu. Od 

vizuálních kontrastů je možno upustit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu 

chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a při použití barevných vzorů 

v dlažbě. [2,8] 

 

Vodicí pás přechodu 

Je zvláštní formou vodicí linie, umístěná ve vozovce. Vodicí pás přechodu pomáhá v orientaci 

osobám s omezenou schopností zraku při přecházení přechodů pro chodce, které jsou delší 

než 8000 mm, vedené v šikmém směru anebo jsou vedené z oblouku o poloměru menším než 

12000 mm. Osa těchto pásů vždy navazuje na osu signálního pásu. Vodicí pás přechodu musí 

mít šířku 550 mm a je složen z 2x3 anebo 2x2 bílých vystouplých rovnoběžných pásků. [2,8] 
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Varovný pás 

Varovný pás je další zvláštní formou umělé vodicí linie, která ohraničuje místa nepřístupné 

zrakově postiženým osobám anebo ohraničuje nebezpečná místa. Nachází se na rozhraní mezi 

chodníkem a vozovkou v místě, kde se nachází snížený obrubník. Dále pak určuje hranici 

vstupu na železniční přejezd anebo přechod, okraj nástupiště tramvajové nebo autobusové 

zastávky se zvýšeným jízdním pásem, místo se zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné 

části nástupiště kolejové dopravy, okraj zpevněné plochy na železnici, sestupný schod 

zapuštěný do chodníku anebo změnu dopravního režimu na okraji obytné anebo taky pěší 

zóny. Pás je široký 400 mm a musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter, který zajistí 

rozlišitelnost od okolí. Je tvořen výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru.  Musí být 

vnímatelný bílou holí a nášlapem. Stejně jako u signálního pásu má být povrch do vzdálenosti 

250 mm rovinný, z protiskluzného materiálu a mezi pásem a povrchem nesmí chybět vizuální 

kontrast. Od vizuálních požadavků je opět možno upustit pouze v památkových zónách a 

rezervacích. Důležitým požadavkem je přesah varovného pásu od signálního pásu, který činí 

nejméně 800 mm. Pokud má chodník šířku menší než 2400 mm a tudíž tohoto přesahu nelze 

docílit, signální pás musí být veden na straně u přirozené vodicí linie a požadovaný přesah se 

zřizuje jen na jedné straně. [2,8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmatný pás  

Hmatný pás je zvláštní forma varovného pásu, jehož cílem je rozdělit hranici chodníku a 

cyklistické stezky anebo pás pro in-line brusle. Jeho šířka se pohybuje v rozmezí 300 - 400 

mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od 

okolí. Je tvořen výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru. Musí být vnímatelný bílou holí 

a nášlapem. Vizuální kontrasty mezi pásem a plochou a podmínky povrchu plochy jsou 

totožné jako u varovného a signálního pásu. Pokud se potká hmatný pás se signálním pásem, 

Obr. 3: Hmatové prvky přechodu pro chodce 
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musí jej přesahovat minimálně o 800 mm na obou stranách. Pozor na záměnu – hmatný pás 

není nikdy umělou vodicí linií. [2,8] 

 

Varovný pás na speciální dráze 

Varovný pás na speciální dráze je zvláštní forma varovného pásu, který se užívá v metru. Na 

nástupištích metra odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Je tvořen bílými a 

černými deskami, které se pravidelně střídají. Hmatný kontrast je zajištěn výstupky 

pravidelného i nepravidelného tvaru. Šířka pásu je 150 mm. Ke zhotovení tohoto pásu, je 

nutné použít speciální výrobek, který je zhotoven speciálně k tomuto účelu. [2,8] 

 

Vodicí linie s funkcí varovného pásu 

V tomto případě se jedná o zvláštní formu umělé vodicí linie, která slouží k orientaci při 

podélném pohybu na železničním nástupišti a zároveň odděluje bezpečnostní pás od ostatní 

plochy nástupiště. Vodicí linie má šířku 400 mm. Povrch je tvořen drážkami tvaru sinusovky 

nebo trapézu. Vizuální kontrastní označení se provádí blíže k nástupištní hraně v šířce 150 

mm žlutou barvou, odstínem RAL 6200. [2,8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akustický prvek 

Je to buď akustická signalizace pro chodce se znamením „Stůj“ a „Volno“ nebo orientační 

majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s hlasovou frází. Hlasitost trylku je 

s porovnáním hlasové fráze o třetinu akustického tlaku hlasitější. Formulace hlasových frází 

musí respektovat zásady prostorové orientace osob se zrakovým omezením. Majáček je 

zpravidla umisťován do osy vstupu v minimální výšce 3 m, aby nedošlo k jeho poškození cizí 

osobou. 

Obr. 4: Vodicí linie s funkcí varovného pásu 
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Užití trylků pro následující situace: 

• úrovňový vstup: „I-Á“; 

• pevné schodiště a bezbariérové rampy: „BRLM“; 

• pohyblivé schody a chodníky: „CINK“; 

• informační systémy se označují trylkem infosystém. 

Existují dva typy provedení majáčků. Buď je to akustický orientační majáček, který se 

používá pouze u orientačně jednoduchých staveb a obsahuje trylek „I-Á“, „CINK“ nebo 

„BRLM“. Druhým typem je akustický informační majáček (digitální hlasový majáček), na 

který se může nahrát informační fráze. Tyto majáčky se aplikují u orientačně složitých staveb. 

[2,8] 

 

2.1.4 Obecná pravidla značení předmětů a konstrukcí 

Ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. [8] přílohy č. 1 odst. 1. 2. 10., je psáno, že předměty, konstrukce 

s bočními stěnami, které nesahají až k zemi nebo podlaze, výkopy, staveniště, stavby pro 

reklamu, informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné předměty nebo konstrukce, 

o které by se mohla nevidomá anebo slabozraká osoba poranit, musí mít ve výši 100-250 mm 

nad pochozí plochou pevnou zarážku, která je nahmatatelná bílou holí. Může to být například 

spodní tyč zábradlí nebo podstavec. Dále pak musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako 

je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, který sleduje půdorysný průmět překážky. Zarážku je 

také možné odsunout za obrys překážky avšak nejvýše o 200 mm. 

Stejná vyhláška v příloze č. 1 odst. 1. 2. 11. říká, že se nesmí se zapomínat na dodržování 

vizuálního kontrastu sloupů veřejného osvětlení pomocí pruhu ve výši 1400 - 1600 mm nad 

zemí. Dodržen musí být i vizuální kontrast u světelného signalizačního zařízení pro chodce, 

svislého dopravního značení, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene 

(nejlépe při využití žlutého pásu po celé délce stupnice, ale podstupnice se výrazně 

neoznačuje). U dveří do výtahu i do místností, se řeší vizuální kontrasty celkově ve srovnání 

se zárubní, vybavením dveří (kliky, madla) a stěnou. Všechny dveře by měly být opatřeny 

štítkem s Braillovým znakem a piktogramem o požadované velikosti. Důležité je dodržovat 

vizuální kontrasty mezi zařizovacími předměty a jejich ovládacími prvky a mezi obklady. 

[2,8] 
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2.2 Právní a normové prostředí ve vztahu k bezbariérovému užívání 

 

2.2.1 Stavební zákon 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. [9] v §1 odst. 1 - 3 upravuje věci, týkající se územního 

plánování, stavebního řádu a stanovuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb. 

Zákon, mimo jiné, v §2 odst. 2 písm. e) definuje obecné požadavky na výstavbu. Jedním 

z těchto požadavků je požadavek na bezbariérové užívání stavby. BUS je také předmětem 

hájení veřejného zájmu.  

Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, 

práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob. V §132 odst. 3 písm. e) je psáno, že 

veřejným zájmem se zde, z hlediska bezbariérového užívání, rozumí požadavek na odstranění 

překážek na stavbě nebo stavebním pozemku bránící BUS. Dle §137 odst. 1 písm. h) může 

stavební úřad nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního 

pozemku nezbytné úpravy, jimiž zajišťuje bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo 

stavby.  

Za BUS a dodržování obecných požadavků a jiných technických předpisů je podle §153 

odst. 3 zodpovědná osoba, která vykonává stavební dozor a také stavebník. 

Stavební zákon v §156 odst. 1 písm. nařizuje, že pro stavbu mohou být použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 

navržený účel při správném provedení a při běžné údržbě po dobu předpokládané existence 

splní požadavky na BUS. 

O výjimce technických požadavků zabezpečujících BUS dle §169 odst. 4 písm. 

stavebního zákona rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.  

 

2.2.2 Vyhláška č. 398/2009 Sb. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. [8] je hlavním pilířem problematiky týkající se bezbariérového 

užívání. Dle §1 odst. 1 vyhláška stanovuje obecné technické požadavky na stavby a jejich 

části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobám s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. K samotné vyhlášce jsou dále připojeny 4 přílohy. Jednotlivé problémy jsou 

v přílohách řešeny pro osoby s pohybovým omezením, s omezením zraku a s omezením 

sluchu. K této vyhlášce existuje i metodika, která byla vydána pro Ministerstvo pro místní 
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rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v roce 

2011.  

Vyhláškou je v § 2 odst. 1 nakázáno, že se podle tohoto právního předpisu postupuje při 

zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého 

technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové 

dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního 

souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách 

pozemních komunikací a veřejného prostranství, občanského vybavení v částech určených 

k užívání veřejností, společenských prostor a domovního vybavení bytového domu 

obsahujícího více než 3 byty, pro výkon práce celkově 25 a více osob (pokud provoz 

umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením). Ustanovení se také může uplatnit u 

změn dokončených staveb a změn v užívání staveb. U kulturních památek se ustanovení této 

vyhlášky použije s ohledem na zájmy státní památkové péče. 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace by měl být podle § 4 odst. 1 - 4 

samostatný, bezpečný, plynulý a snadný. Nesmí se zapomínat na vyhrazená stání pro osoby 

těžce pohybově postižené a také pro osoby doprovázející dítě v kočárku u staveb pro obchod, 

služby a zdravotnictví. Dále na možnost užití osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace minimálně 20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací, 

obdobných zařízení, poštovních schránek, pokladen a přepážek.  

Přístupy do staveb jsou popsány v § 5 odst. 1. Musí být bez schodů a vyrovnávacích 

stupňů, musí být vytýčeny přirozenými nebo umělými vodicími liniemi, v některých 

případech i akusticky. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce.  

Počet míst ve shromažďovacích místnostech vyhrazených pro osoby na vozíku se 

stanovuje dle § 8 odst. 1. V § 8 odst. 2 - 6 se nařizuje, aby prostory pro shromažďování 50 a 

více osob umožnily indukční poslech nedoslýchavým osobám. Ubytovací zařízení pro 

cestovní ruch a pobytová zařízení musí mít nejméně 5 % pokojů splňující požadavky BUS. 

Plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní prostory musí mít zajištěný bezbariérový 

přístup do vody. Stavby pro sport musí mít bezbariérově řešeny sportoviště a závodiště a také 

jejich zázemí, především hygienické zařízení a šatny. Školy, předškolní a školská zařízení a 

stavby pro mimoškolní vzdělávání musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, 

žáky a studenty.  

Vyhláška v § 9 odst. 1 stanoví, že základní informace pro orientaci veřejnosti musí být 

jak vizuální tak hmatné případně i akustické. Je nutné brát ohled na zorné pole osoby sedící 
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na vozíku, velikost a vzdálenost písma. K samotné vyhlášce jsou dále připojeny 4 přílohy. 

Jednotlivé problémy jsou zde řešeny na každý typ zdravotního omezení zvlášť v tomto pořadí: 

pohybové omezení, zrakové omezení a nakonec sluchové omezení. 

Příloha č. 1: Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. 

V první části jsou rozebrány základní prvky BUS. Tyto prvky vyjadřují elementární principy 

a systémové zásady na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Druhá část se zabývá řešením schodiště a vyrovnávacích stupňů. Třetí část je věnována 

řešením výtahu, zdvihací plošiny, pohyblivého schodiště a pohyblivého chodníku. 

Příloha č. 2: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních 

komunikací a veřejného prostranství. 

Příloha číslo 2 se v první části zabývá komunikacemi pro chodce a vyhrazenými stáními. 

Komunikací pro chodce označuje chodníky, stezky, prahy a pásy pro chodce včetně ostatních 

pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné zóny a pěší zóny. Ve vyhlášce je psáno, že 

komunikace musí být pro zajištění bezbariérového užívání široká minimálně 1500 mm včetně 

bezpečnostních odstupů. Pro míjení osoby na vozíku a zdravé osoby se počítá s rozměry 600 

mm (zdravá osoba) a 900 mm (osoba na vozíku). Součet těchto hodnot činí 1500 mm. ČSN 

73 6110 Projektování místních komunikací [4] však udává, že musí být vždy zachován 

bezpečnostní odstup od jízdního pruhu, který činí pás šířky 500 mm, a bezpečnostní odstup od 

pevné překážky (např. oplocení) pás široký 250 mm. Z toho vyplývá, že šířka chodníku 

vedeného podél komunikace musí být minimálně 2000 mm a pokud je veden zároveň i podél 

pevné překážky, šířka chodníku musí být minimálně 2250 mm. Další části přílohy se věnují: 

přechodům pro chodce, místy pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu, 

nástupišti veřejné dopravy a zpevněnými plochami na železnici a v poslední části přílohy č. 2 

je rozebrána problematika týkající se výkopů a stavenišť. 

Příloha č. 3: Technické požadavky zabezpečující BUS občanského vybavení 

v částech určených pro užívání veřejností, společenských prostor a domovního vybavení 

bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon 

práce. 

Tato příloha je nejdůležitější příloha týkající se rekonstrukce vnitřních prostor budovy a je 

také rozdělena na několik podkapitol, které se zabývají: vstupy do budov, bezbariérovými 

rampami, dveřmi, okny, hygienickými zařízeními a šatnami (v této kapitole je dopodrobna 

popsáno, jak by měla vypadat bezbariérová záchodová kabina a bezbariérový sprchový kout), 
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prostory a zařízeními, bytovými domy obsahující byt zvláštního určení a na závěr 

upravitelným bytem, bytem zvláštního určení a obytnými částmi staveb. 

Příloha č. 4: Symboly 

V příloze jsou znázorněny symboly zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, se zrakovým 

nebo sluchovým postižením, doprovázející dítě v kočárku a symbol prostoru s přebalovacím 

pultem. Jsou zde předepsány barvy a minimální přípustné rozměry symbolů. [2,8] 

 

 

2.2.3 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  

Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky, ve znění nařízení vlády 

č. 312/2005 Sb. ze dne 13. července 2005.  

V příloze č. 2 v tabulce č. 12 poř. číslo 3 je výpis výrobků pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, kterými jsou: 

• madla;  

• sklopná sedátka do sprchových koutů; 

• zvedací zařízení pro přemístění osob; 

• dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově 

postižené; 

• akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené. 

Výrobce nebo dovozce musí dle §7 pro ověření shody výrobků: 

a) zajistit provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku autorizovanou osobou; 

b) zajistit technickou dokumentaci podle §4; 

c) zajistí systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, který zajistí, že 

všechny výrobky uvedené na trh budou splňovat požadavky stanovené určenými 

normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a zároveň  

 

Obr 5: Symboly pro osoby na vozíku, se zrakovým postižením a se sluchovým postižením        
            Zdroj: Vyhláška č. 398/2009 Sb. [8] 
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odpovídaly technické dokumentaci podle §4. Dovozce v odpovídající míře 

zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.  

Autorizovaná osoba musí provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a provede 

posouzení, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům anebo 

stavebnímu technickému osvědčení. Na závěr vystaví protokol o výsledcích zkoušek a 

jejich posouzení, ve kterém také stanoví dobu platnosti. [5] 

 

Technická dokumentace podle §4 

Každý výrobce nebo dovozce je povinen pořídit pro posouzení shody technickou 

dokumentaci výrobku v takovém rozsahu, který umožní posouzení shody výrobku 

s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech 

nebo ve stavebním technickém osvědčení. Tzn., že musí jít o takovou technickou 

dokumentaci, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu 

k základním požadavkům a z které vyplývá i určené použití výrobku ve stavbě. Při poskytnutí 

autorizované osobě musí být v českém jazyce anebo v jazyce, na kterém se autorizovaná 

osoba a zhotovitel dokumentace dohodnou. 

Obsah technické dokumentace: 

a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě; 

b) identifikační údaje o výrobci pokud jde o dovážené výrobky; 

c) seznam norem, technických předpisů nebo stavebních technických osvědčení, 

které budou využity při posuzování shody před uvedením výrobku na trh; 

d) výkresová dokumentace výrobní a projektová, případně jiná, která konkretizuje 

vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu 

a použití ve stavbě a údaje o technických vlastnostech výrobku, které se vztahují 

k základním požadavkům; 

e) popisy a vysvětlivky nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, 

návody k použití ve výstavbě a případná upozornění na možná nebezpečí nebo 

omezení použitelnosti a návody pro bezpečné užití musí být v českém jazyce; 

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně provedených 

zkoušek; 

g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posuzováním 

shody podle. [5] 
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3 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

 

3.1 Charakteristika programu Mobility 

 

Cílem tohoto programu je zajištění svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva. 

Dosahuje toho zvýšením kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce v obcích, 

zlepšením přístupu všech obyvatel k dopravě, zavedením informačních a signalizačních 

prostředků v dopravě a bezbariérovou dostupností služeb státní a veřejné správy, sociálních a 

zdravotnických služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního využití 

v rámci obce případně regionu.   

V současnosti (pozn. duben 2014) probíhá I. kolo výzvy k předkládání záměrů 

bezbariérových tras pro rok 2015. Termín ukončení podání žádosti je stanoven do 9. května 

2014.  

Při podávání žádosti, musí být dodržena určitá pravidla. Předkladatelem záměru musí být 

zpravidla město anebo obec (případně svazek obcí). Základem záměru je návrh na vytvoření 

komplexní bezbariérové trasy, která je složena z několika dílčích projektů. Tyto projekty se 

skládají ze stavebních úprav vedoucích k odstranění bariér v dopravě (úprava komunikací, 

odstranění bariér v MHD apod.). Hlavním cílem je, aby trasa spojovala důležitá místa obce 

nebo města, např. instituce, dopravní terminály, úřady, školy apod. Předkladatel musí 

navrhnout a dále zkoordinovat celý záměr v řešeném území tak, aby upravené trasy tvořily 

jeden funkční celek. Předkladatel nejprve zpracuje analýzu stavu bariér v dané lokalitě. Na 

základě analýzy zpracuje návrh bezbariérové trasy tak, aby došlo k propojení důležitých míst. 

Je nutné brát zřetel na ucelenost a komplexnost trasy. Při zpracování záměru je třeba oslovit 

jednotlivé instituce nacházející se na vytipované bezbariérové trase, ve vzájemné spolupráci 

navrhnout bezbariérové úpravy těchto objektů a dojednat termín těchto úprav a podíl na 

financování nákladů projektu. Pokud se obec/město programu v minulosti zúčastnila a nyní 

předkládá nový záměr, je nutné předložit stručné vyhodnocení dosavadní realizace projektů 

schválených v předchozích záměrech (např. do jaké míry byly jednotlivé projekty 

realizovány, posouzení funkčnosti trasy z hlediska celku atd.). V novém záměru je nutné 

podrobně charakterizovat a popsat jednotlivé dílčí projekty, z nichž se záměr skládá. 

Projektová dokumentace je minimálně v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí anebo 



26 

 

dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace, zpracována oprávněnou osobou, musí 

obsahovat jak v textové tak výkresové části konkrétní návrhy a detaily bezbariérového řešení 

v souladu s platnou legislativou. K dokumentaci bude přiloženo i vyjádření odborníka na 

bezbariérové řešení staveb [1,16] 

Bakalářská práce je koncipována právě podle pravidel programu mobility. 

 

3.2 Národní rozvojový program mobility v Třinci 

 

3.2.1 Charakteristika území 

Třinec je průmyslové město nacházející se na východě ČR. Město má rozlohu 8541 m2. Počet 

obyvatel ke dni 31. prosince 2012 činí 36401. Tento počet však v posledních letech klesá. 

K 1. lednu 2009 mělo město Třinec 37569 obyvatel. Za 4 roky je tedy úbytek 1168 obyvatel. 

K měsíci říjnu 2013 bylo v Třinci k trvalému pobytu hlášeno 1047 dětí do 3 let a 8996 občanů 

starších 60 let. K prosinci roku 2011 bylo v Třinci a jeho okolních obcích evidováno cca 2200 

držitelů průkazu mimořádných výhod (průkaz TP, ZTP anebo ZTP/P). Podrobnější členění 

zdravotně omezených osob je znázorněno v tabulce níže, která je aktuální k roku 2008. [20] 

 

Druh postižení Počet postižených osob 

Duševní onemocnění v současnosti není zmapováno 
Mentální onemocnění 117 

Zrakové postižení 119 

Sluchové postižení 33 

Vozíčkáři 302 

Jiné postižení 1 151 

Kombinované a tělesné postižení v současnosti není zmapováno 

Civilizační onemocnění v současnosti není zmapováno 

Celkem postižených 1 722 
     

   Tab. 1: Počet zdravotně omezených osob v roce 2008     
   Zdroj: Odbor sociálních věcí [14] 

3.2.2 Analýza stavu bariér ve městě 

Město Třinec si nechalo v roce 2009 zpracovat odbornou firmou Analýzu stavu bariér ve 

městě Třinec - Generel bezbariérových tras. V této analýze byly vytýčeny tři páteřní trasy: A, 
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B, C a trasa MHD. Trasy byly vybrány tak aby eliminovaly překonávání výrazných 

výškových rozdílů. Všechny trasy je nutno zrekonstruovat na bezbariérové. V některých 

případech je nutné pozměnit i již rekonstruované komunikace pro pěší, z důvodu řádného 

nerespektování zásad pro řešení bezbariérových úprav především v místech přechodů přes 

komunikace. Znázornění všech tří tras je možno vidět v příloze č. 2. V generelu jsou jasně 

popsány nutné úpravy na daných trasách. Z velké části jde o úpravy přechodů. [17]  

 

3.2.3 Třinec – město bez bariér 

 Na základě Analýzy stavu bariér ve městě Třinec byl zpracován projektový záměr nesoucí 

název „Třinec – město bez bariér“. Cílem projektu bylo zpřístupnění všech částí města Třince 

a veřejně přístupných budov i osobám s určitým zdravotním omezením. Na tento záměr podal 

Třinec žádost o poskytnutí finanční podpory v rámci programu mobility. V žádosti byly 

zahrnuty ulice Lidická, Mánesova, Tyršova, Horní, Beskydská a Slezská. Původní projekt byl 

naplánován na několik let dopředu. V roce 2010 chtělo město zpřístupnit chodníky na ulici 

spojující Staré Město s novou částí Lyžbice a to ulici Lidickou. Na rok 2011 město plánovalo 

zpřístupnění další části chodníků, čímž by došlo k propojení ulice Jablunkovské s ulicí 

Lidickou. Mezi těmito ulicemi se nachází několik institucí, např. budova Gymnázia. Finanční 

podpora však byla přiznána jen ulici Lidické. Rekonstrukce této ulice je v současnosti již 

kompletně dokončena a plně vyhovuje osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

  

Ulice, kterým nebyla přiznána finanční podpora z programu mobility, prochází 

rekonstrukcí v současné době (pozn. duben 2014). Budova gymnázia se nachází na ulici 

Komenského, její rekonstrukce je naplánována na letošní rok 2014. Opravy budou řešeny 

v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. [8]. Opravy finančně zajistí odbor investic. [17]   

   Obr. 6: Rekonstrukce Lidické ulice        
Zdroj: Projekty v Třinci [10]
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4 Analýza stavu bariér Gymnázia, Třinec 

 

Bariéry lze rozdělit do několika kategorií:  

• Vertikální - jedna z nejzásadnějších bariér. Jsou jimi schody anebo výškové rozdíly 

přesahující 20 mm. 

• Horizontální – sklony ramp anebo povrchy pochozích ploch. 

• Prostorové – nevhodné umístění mobiliáře, malé manipulační parametry. 

• Antropometrické – výškové osazení záchodových mís. 

• Ergonomické – tvar kliky, madla apod. anebo nevhodný mobiliář a nábytek. 

• Orientační – chybějící taktilní informace, nevhodný orientační systém a piktogramy. 

[13] 

V podstatě jsou bariéry překážky, které znemožňují osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace bezproblémový pohyb po budově a venkovním prostředí anebo znemožňují 

bezproblémové užívání budovy. Analýza stavu bariér slouží k tomu, aby v případě jejich 

nalezení byly vhodným způsobem odstraněny.  

 

4.1 Návaznost budovy na MHD 

 

Nejbližší zastávka MHD je zastávka s názvem „Lyžbice obchodní dům“. Její docházková 

vzdálenost činí 150 m, což je vyhovující. Trasa vedoucí od zastávky ke Gymnáziu, je 

znázorněna na výkrese č. 02. Chodec mířící od zastávky musí přejít 1-2krát cestu (zaleží, 

z které strany přijede), ale ani v jednom případě nenarazí na přechod pro chodce. Z hlediska 

bezbariérovosti je tato zastávka absolutně nepoužitelná. K zastávce, ze směru na Český Těšín, 

chybí přechod pro chodce a také zde není snížený obrubník. K této zastávce nevede žádný 

chodník a chybí k ní jakákoliv vodicí linie. Zastávky v obou směrech nemají signální pásy, 

které by měly zavést zrakově omezené osoby od vodicí linie ke dveřím autobusu stojícího na 

zastávce. Chybí zde barevný kontrast mezi vozovkou a chodníkem.  

Směrem od zastávky je možno narazit na snížený obrubník, u kterého je sice varovný pás, 

avšak není kontrastně označen. Při pokračování v cestě směrem ke Gymnáziu je nutno jít 

chodníkem bez vodicí linie. Dalším problémem na trase je chodník, jehož šířka je 

nedostačující – je široký sotva 500 mm, dále pak postrádá jakékoliv hmatové prvky a vede do 
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vozovky, která je bez přechodu pro chodce. Následující chybou je absence varovného pásu na 

chodníku, jehož výšková úroveň a barva je téměř totožná s úrovní a barvou vozovky. Trošku 

matoucí je hlavní vstup do budovy – není zcela jasné, které dveře jsou vchodové. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.2 Obecná charakteristika budovy 

Budova gymnázia je zděná a skládá se z několika částí. Hlavní část, ve výkresové 

dokumentaci značena písmeny A-C, je složena ze čtyř nadzemních a jednoho podzemního 

podlaží. V podzemním podlaží se nachází šatní skříňky pro studenty, bufet, strojovna a 

posilovna. V nadzemních podlažích jsou kabinety, učebny, speciální učebny, hygienická 

zařízení a aula. Délka hlavní části činí 96,3 m. Hlavní část je složena ze základní části, ta je 

široká 11 m a z přístavby o šířce 17,5 m. Hlavní část obsahuje dvě hlavní a jedno únikové 

schodiště. Je zde vybudován výtah, který je průchozí a spojuje všech 5 podlaží a venkovní 

prostor. Světlá výška podzemního podlaží činí 2,8 m a výška nadzemních podlaží je rovna 3,6 

m. Budova má jeden hlavní vstup a jeden vedlejší vstup. Hlavním vstupem se dostaneme do 

vestibulu, který se nachází v mezipatře. Do patra se nelze dostat jiným způsobem, než je 

použití schodů. Vedlejší vchod je uzpůsoben bezbariérovému užívání s využitím rampy a 

výtahu. 

Druhá část, ve výkresové dokumentaci značena písmenem D, se skládá z dvoupodlažní 

budovy. Rozměry budovy jsou: 24,5 m x 14 m. V 1.NP je jídelna a v 2.NP je učebna chemie a 

výtvarné výchovy, chemické laboratoře a kabinety. 1.NP a 2.NP propojuje schodiště. Budovu 

D a hlavní část spojuje koridor dlouhý 9,2 m a široký 5,3 m. Do koridoru se vchází přes 

hlavní schodiště, které se nachází v části C. 

Poslední část, ve výkresové dokumentaci značena písmenem E, je složena z malé a velké 

Obr. 7: Zastávka Lyžbice obchodní dům  
  ve směru na Český Těšín 

Obr. 8: Zastávka Lyžbice obchodní dům 
 ve směru na Jablunkov 
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tělocvičny, místnosti se stolním tenisem a šatnami se sprchami zvlášť pro dívky a chlapce. 

Tělocvičny mají dohromady délku 33,1 m a jejich šířka je 14 m. Zbylá část se rozkládá na 

ploše o velikosti 332 m2. Celá část E je jednopodlažní a vchází se do ní přes hlavní schodiště 

nacházející se v části A. 

 Budova je krytá dvěma typy střech. Koridor v části D a šatny s místností pro stolní tenis z 

části E jsou zastřešeny plochou střechou. Zbytek budovy má střechu valbovou se sklonem 

36°. Obestavěný prostor budovy činí 2 654 m2 a 38 833m3.  

K budově patří venkovní prostory, které byly o letních prázdninách roku 2013 nově 

zrekonstruovány. Původně zde bylo betonové hřiště s basketbalovými koši a běžecká dráha 

vytvořená z ušlapané hlíny. Nyní jsou zde stoly pro stolní tenis, oplocené fotbalové hřiště, 

antukové hřiště a běžecká dráha dlouhá 50 m.  Sportoviště se nachází uprostřed, mezi všemi 

třemi částmi budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Analýza budovy Gymnázia 

Ve školním roce 2013/2014 na Gymnáziu studuje 515 studentů. Všichni zaměstnanci zde 

pracují na plný úvazek a celkově jich je 64. Na škole studuje jedna slabozraká osoba a jedna 

osoba s omezenou schopností pohybu. Studenti mohou využívat 43 záchodových kabin, 45 

umyvadel, 28 pisoárů a 5 toalet pro zdravotně tělesně postižené osoby (včetně umyvadel). 

Největším problémem je absence hygienických místností pro dívky. Celkové rozmístění 

hygienických prostor je možno vidět v příloze č. 3. 

 

4.3.1 Analýza 1.PP, část A - C 

Vstup, který se nachází mezi 1.PP a 1.NP, je tvořen dvěma dveřmi a chodbou mezi nimi. 

Dveře nemají madlo z vnitřní strany a postrádají ochranu proti mechanickému poškození 

Obr. 9: Stoly pro stolní tenis Obr. 10: Fotbalové hřiště 
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vozíkem. Od hlavního vstupu se přes vestibul dostaneme do podzemního podlaží za použití 

schodiště. Schodiště má špatně značeny nástupní a výstupní stupně a také zde chybí přesah 

madla, který má být minimálně 150 mm, viz výkres č. 04. V podzemním podlaží se nachází 

převážně skříňky studentů. Skříňky jsou však pro osoby na vozíku nevhodné. Úložné prostory 

jsou příliš vysoko a zároveň i příliš nízko jak je vidět na výkresech č. 03 a 05. Postižená osoba 

tak může pohodlně využít pouze jednu poličku. Při pohybu z prostor skříněk studenti většinou 

využívají jedno ze dvou hlavních schodišť, u kterých je znát absence oboustranných madel a 

také špatné značení výstupních a nástupních stupňů. V podzemním podlaží se také nachází 

výtvarná dílna, jejíž dveře nejsou žádným způsobem rozlišené od zdi. Problém způsobuje i 

vstup do bufetu, jelikož je zde vertikální bariéra o velikosti 150 mm. 

 

4.3.2 Analýza 1.NP – 4.NP, část A - C  

Mezi podzemním a prvním nadzemním podlažím se nachází vestibul. Po obou stranách jsou 

zde schodiště, u kterých chybí oboustranná madla a také jsou zde nevhodně značeny nástupní 

a výstupní stupně. Ve vestibulu se na zdi nachází zavěšená informační tabule. Písmo na ní je 

vzhledem k výšce zavěšení příliš malé, viz výkres č. 07. 

 V části A a C se nacházejí hlavní schodiště. Jsou široká 1450 mm. Na každém z ramen mají 

stejný počet stupňů. Po celé délce jsou opatřena zábradlím ve výšce 1100 mm. Chybí zde 

madla, která by měla být po obou stranách schodišťového ramene. Nástupní a výstupní stupně 

jsou zde nevhodně označeny. 

 Stávající výtah, který je průchozí, mohou používat jen osoby vlastnící speciální klíč. Jsou 

jimi všichni učitelé a uklízečky a studenti se zdravotním omezením. Ve výtahu chybí zrcadlo 

(v tomto případě by byla vhodnější zrcadlová fólie). Od přivolávacího zařízení by mělo být 

minimálně 500 mm prostoru směrem ke zdi, zeď je však přímo u něj. Ovladač v kleci sice 

obsahuje Braillův znak avšak je přímo na tlačítcích. Znak by měl být napravo od tlačítek. Ve 

výtahu také chybí hlasová fráze. Fotodokumentace výtahové kabiny je možno shlédnout na 

výkrese č. 17. 

 V některých učebnách (např. v. č. 12) je možno najít nevhodné barevné kontrasty např. 

mezi umyvadlem a obkladem anebo mezi podlahou a lavicemi, které jsou z lesklého materiálu 

a mohou způsobit oslnění. Na chodbách jsou použity nevhodné vizuální kontrasty mezi 

dveřním křídlem a zdí. Dále se zde objevují předměty zasahující do vodicí linie např. lavičky 

nebo květináče. Ve 4.NP z vnitřní části auly, jak je patrné na výkrese č. 18, je nevhodný 
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kontrast mezi dveřmi a podlahou a také tyto dveře nemají znak s Braillovým písmem a 

postrádají madlo z vnitřní strany dveří. Ceduli s Braillovým znakem postrádají všechny dveře 

v budově. 

4.3.3 Analýza 1.NP – 4.NP, část A a C - hygienická zařízení 

Všechny toalety v budově prošly v nedávné době rekonstrukcí, avšak při rekonstrukci zřejmě 

nebyl brán příliš velký ohled na prostorové požadavky dle norem. Proto jsou zde největší 

problémy z hlediska prostorových nároků. Toalety také nevyhovují z hlediska počtu 

zařizovacích předmětů v návaznosti na počet studentů dle vyhlášky č. 343/2009 Sb. [3]. Viz 

příloha č. 3. 

V prvním podlaží části A (v. č. 06) jsou dívčí záchody a v obezděné části dva pisoáry 

s umývátkem. Rozestupy pisoárů jsou nevyhovující a chybí zde podlahová vpustˇ. V části C 

(v. č. 08) jsou chlapecké toalety, jedna dívčí toaleta a toaleta pro osoby ZTP. Rozestupy 

pisoáru jsou i zde nevyhovující. Na stěnách jsou šedobílé obklady, které vzhledem k bílým 

zařizovacím předmětům nejsou úplně vhodné. Toaleta pro pohybově omezené osoby 

nevyhovuje svými rozměry. U umyvadla visí nevhodná nástěnná baterie, chybí u něj svislé 

madlo a sklopné zrcadlo. Vysoušeč rukou je příliš vysoko. Na dveřích chybí z vnitřní strany 

madlo a z vnější strany chybí zřetelné označení toalety využívané osobami ZTP. Také na 

dveřích chybí štítek s Braillovým znakem. 

Toalety ve 2. a 3.NP jsou řešeny dispozičně stejně. V části A (v. č. 11, 15) se nachází 

dívčí toalety, obezděná část se 2 pisoáry a umývátkem a záchodová kabina pro osoby se 

zdravotním omezením. Dívčí toalety jsou řešeny v souladu s právními předpisy. V části 

s pisoáry nejsou dodrženy manipulační prostory a chybí zde podlahová vpustˇ a předsíň. U 

toalety pro ZTP chybí vodorovné madlo z vnitřní strany dveří a svislé madlo u umyvadla. U 

umyvadla je nevhodná nástěnná výtoková baterie a v 3. podlaží je upevněné zrcadlo, které by 

mělo být dle svých rozměrů sklopné, avšak není. V 3.NP části A a 2.NP části C se objevuje 

nevhodný barevný kontrast mezi podlahou a obkladem. V části C (v. č. 13, 17) jsou chlapecké 

toalety, jedna dívčí toaleta a toaleta pro učitele v 2.NP a umývárna pro uklízečky v 3.NP. U 

chlapeckých toalet jsou opět nevyhovující rozestupy mezi pisoáry a chybí u nich podlahová 

vpustˇ. 

Ve čtvrtém podlaží části A (v. č. 18) jsou dívčí toalety a obezděná část se 2 pisoáry. 

Rozestup pisoárů je nevyhovující a chybí u nich podlahová vpustˇ. U dívčích toalet je mezi 

kabinami a umyvadly nevyhovující manipulační prostor. V části C (v. č. 20) se nachází 
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chlapecké toalety. Opět je zde problém s malými rozestupy pisoárů. Je zde i toaleta pro 

bezbariérové užívání. U umyvadla je nevyhovující nástěnná baterie, chybí zrcadlo a svislé 

madlo. Na vnitřní straně dveří chybí vodorovné madlo. Záchodová mísa je přístupna jen z 1 

strany, proto zde chybí pevné madlo na úkor sklopného. V této kabině je také nevyhovující 

manipulační plocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Analýza 1.NP -2.NP, část D  

V 1.NP, jak je patrné z výkresu č. 09 se nachází jídelna. Do jídelny se dá přijít z hlavního 

schodiště v části C přes koridor, anebo pokud se chceme vyvarovat schodům, přes venkovní 

prostor za využití rampy a výtahu. Dveře spojující rampu a koridor jsou věčně zamčené. 

Dveře od jídelny zasahují do přirozené vodicí linie. V jídelně jsou háčky na odkládání oděvů, 

které jsou příliš vysoko. Vedle nich jsou zabudována bílá umyvadla na bílém obkladu – 

nevhodný kontrast. Objednávání stravy se provádí přes objednávací zařízení umístěné 

v koridoru. Zařízení je umístěno příliš vysoko a je nevhodně nakloněno. Navíc postrádá 

jakékoliv zvukové a hmatové prvky. Objednávání stravy probíhá za pomocí čipů, které se 

nabíjí v kanceláři jídelny. Kancelář je přístupná pouze přes venkovní prostory. Do kanceláře 

se dá vejít pouze přes 3 schodišťové stupně, které postrádají madla. Nástupní a výstupní 

stupeň není vhodně označen. Před dveřmi chybí manipulační prostor o poloměru 1500 mm. 

Vstupní dveře jsou široké 800 mm, postrádají madlo z vnitřní strany. Chybí zde barevný 

kontrast mezi klikou a dveřmi. Místnost pro dobíjení čipů je svými rozměry nevyhovující. 

 1.NP je s 2.NP propojeno pouze schodištěm. Schodiště postrádá oboustranná madla a 

jsou zde špatně značeny nástupní a výstupní stupně. V 2.NP je učebna chemie. V ní je 

Obr. 11: 2.NP, obezděná část 
s pisoáry bez vpusti a předsíňky 

Obr. 12: 1.NP, nevhodné barevné kontrasty mezi 
obklady a zařizovacími předměty 
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podlaha tvořena stupni, na kterých jsou lavice pro studenty. Mezi lavicemi a podlahou je 

špatný barevný kontrast a povrch lavic je z lesklého materiálu, který může způsobit oslnění. 

První ani poslední stupeň v učebně není nijak označen (viz v. č. 14).  

 

4.3.5 Analýza 1.NP, část E  

 Při pohledu na výkres č. 10 je hned znát, že největší problém činí bezbariérová dostupnost do 

této části. Vchází se sem z hlavního schodiště v části A anebo z venkovních prostor kde se 

nachází sportoviště. Pří průchodu z venkovních prostor je nutno překonat 3 schodišťové 

stupně, které nejsou nijak vizuálně označeny. Část E zde byla vybudována čistě pro 

provozování sportovních aktivit studenty, např. mít tělesnou výchovu anebo navštěvovat 

sportovní kroužky. Nachází se zde 2 tělocvičny 1 stůl pro stolní tenis a jsou zde také prostory 

šaten a sprch. Šatny jsou řešeny jednoduše a to tak, že do volného prostoru byly umístěny 

lavičky a zavěšeny háčky. Pro školní účely toto řešení šaten bohatě stačí, jen háčky jsou příliš 

vysoko a pro osoby na vozíku jsou nedosažitelné. Sprchy prošly rekonstrukcí spolu 

s rekonstrukcí toalet. Avšak při realizaci se nemyslelo na bezbariérovou sprchu, tudíž žádná 

ze sprch neobsahuje sedátko, madla, uchycení sprchové hlavice v požadované výšce atd. 

Dalším problémem jsou nevyhovující vzdálenosti mezi sprchovými kouty a umyvadly a 

nevyhovující počet sprch. 

 

4.3.6 Shrnutí problémů 

Největší problémy činí pohyb mezi jednotlivými částmi budovy, především přecházení 

z hlavní části do části E, dále pak do části D a vertikální pohyb v části D mezi prvním a 

druhým nadzemním podlažím. Dalším problémem jsou nevyhovující manipulační prostory u 

hygienických prostor a nevyhovující počet zařizovacích předmětů (např. umyvadel a 

hygienických místností). V prostorech šaten také chybí bezbariérové sprchové kouty. V celé 

budově je také nevhodně řešený informační systém. 
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5 Návrh úprav 

 

5.1 Napojení na MHD 

 

Vzhledem k tomu, že nejbližší zastávka s názvem Lyžbice obchodní dům je bariérová, bude 

muset projít kompletní rekonstrukcí. Kraje chodníků zastávek, lemující vozovku, je nutno 

kontrastně zvýraznit. Zastávku ve směru na Český Těšín je nutno zpřístupnit přechodem pro 

chodce opatřeným vodícím pásem přechodu. Z obou stran přechodu budou sníženy obrubníky 

opatřené varovným pásem, ke kterému je veden pás signální. Signální pás bude napojen na 

umělou vodicí linii, která se posléze napojí na vodicí linii přirozenou. Ta bude vytvořena 

vyvýšením obrubníku kolem celé pěší zóny vedoucí kolem ulice Jablunkovská. Od 

vyvýšeného obrubníku bude pásem vyznačeno odbočení na nově vybudovaný chodník dlouhý 

přibližně 5 metrů, široký 1,5 m. Tento chodník zajistí odbočení z pěší zóny a napojení na ulici 

Reymontovu. Styk s vozovkou a novým chodníkem bude opatřen varovným pásem. Přes 

vozovku bude veden přechod pro chodce. Napojení na Reymontovu ulici bude přes snížený 

obrubník opatřený varovným pásem. Od varovného pásu vede signální pás, který zavede 

osoby nevidomé anebo slabozraké k přirozené vodicí linii. Vzhledem k tomu, že výškový 

rozdíl mezi vozovkou a chodníkem je minimální, je nutné okraj chodníku označit vizuálně a 

také hmatově (varovným pásem). U vstupu do budovy gymnázia by bylo vhodné zabudovat 

nad dveře akustický prvek. Požadavky na vodicí linie, signální pásy, atd. jsou popsány 

v kapitole 2.1.3. 

 

5.2 Bezbariérová sprcha 

 

Z důvodu nedostatečného počtu sprchových koutů a absence bezbariérového sprchového 

koutu bude namísto místnosti, která se nachází vedle stávajících sprchových koutů, 

vybudován nový bezbariérový kout. Návrh sprchového koutu je znázorněn na výkrese č. 22. 

Tato úprava bude provedena v dívčích i chlapeckých sprchách. Vedle sprchového koutu bude 

místo pro odložení vozíku kryté závěsem. Mezi sprchovým koutem a prostorem za závěsem 

nebude žádný výškový rozdíl. Nový sprchový kout bude obsahovat sklopné sedátko o 

rozměrech 450x450 mm ve výši 460 mm nad podlahou 40 mm od stěny v osové vzdálenosti 
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600 mm od rohu. Sprchová hlavice bude osazena v držáku ve vzdálenosti 450 mm od rohu 

sprchového koutu. V místě ruční sprchy bude vodorovné a svislé pevné madlo. Mezi 

sklopným sedátkem a závěsem bude sklopné madlo dlouhé 800 mm. Signalizační systém 

nouzového volání, který bude nainstalován v koutě, bude ukončen 150 mm nad podlahou. 

Podlaha je z protiskluzové dlažby. Obklady na stěnách jsou provedeny do výše obkladů 

stávajících sprchových koutů 

 

5.3 Toalety 

 

Z důvodu nevyhovujícího počtu zařizovacích předmětů a nevyhovujícího manipulačního 

prostoru, je doporučena rekonstrukce všech toalet v hlavní části budovy. Všechny dveře na 

toaletu budou označeny piktogramem ve výšce 1500 mm o rozměrech 100x100 mm a štítkem 

s Braillovým znakem. Toalety budou mít podlahu z protiskluzného materiálu. Obklad zde 

bude dle normy ČSN 73 4108 [3] do výše 1800 mm nad podlahou. Na každé podlaží bude 

použit obklad jiné barvy a to tak, aby zde nedocházelo k nevhodným kontrastům mezi 

obkladem a zařizovacím předmětem. V 1.NP to bude zelený obklad v kombinaci s bílou, 

v 2.NP modrý s bílým, 3.NP oranžový s bílým a ve 4.NP fialový s bílým (dle v. č. 28). 

V následující tabulce můžeme porovnat stávající stav počtu hygienických zařízení s nově 

navrženým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tab. 2: Stávající stav a navržený stav  

5.3.1 Dívčí toalety  

Dívčí toalety jsou navrženy v části A. Návrh úprav je patrný na výkrese č. 23. V 1. - 4.NP 

budou ve stávajících toaletách vybourány téměř všechny příčky a zdi. Zachovány zůstanou 

příčky mezi toaletními kabinami, které jsou zděné z příčkovek tl. 75 mm. K těmto příčkám se 

Podlaží, 

část 

Stávající stav / nový stav 

WC ZTP dívky chlapci 

kabiny hyg. míst. umyvadla kabiny pisoáry umyvadla 

1.PP 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

1.NP, A-C 7/7 0/2 6/8 3/3 6/8 5/6 1/1 

2.NP, A-C 7/7 0/2 6/8 3/3 8/8 4/6 1/1 

3.NP 7/7 0/2 6/8 3/3 6/8 4/6 1/1 

4.NP 6/7 0/2 6/6 3/3 8/8 4/6 1/1 

1.NP, E 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 

1.NP, D 2/2 0/0 2/2 2/2 0/0 2/2 0/1 

2.NP,D 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 

CELKEM 29/30 0/8 26/32 14/14 28/32 19/26 5/6 
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dozdí příčka délky 125 mm. Kolmo k nim se zazdí příčka tl. 100 mm do výšky stávajících 

příček (2200 mm). Do ní se osadí dveře světlé šířky 600 mm. Dle normy ČSN 73 4108 [3] je 

povolena minimální světlá šířka dveří 700 mm avšak s ohledem na provádění rekonstrukce je 

možno od normy zlehka upustit. V 1. a 4. podlaží se namísto jedné stávající kabiny vytvoří 

úklidová místnost a ve 2. a 3. podlaží WC kabina pro učitele. Do nově vzniklého volného 

prostoru bez příček budou v každém podlaží zabudovány dvě hygienické místnosti, příčka 

s osazenými umyvadly a v 1. - 3.NP toaletní kabina. 

 

5.3.2 Chlapecké toalety  

Toalety pro chlapce vzniknou v části budovy C. Ve výkresové dokumentaci výkres č. 24. 

V prostorech toalet budou vybourány téměř všechny příčky a zdi kromě příček tvořící 

chlapecké toaletní kabiny. V jedné části místnosti se zabudují předstěny, na které se osadí 5 

pisoárů. Pisoáry budou od sebe osově vzdáleny minimálně 760 mm. Další 3 pisoáry se osadí 

na příčku dělící toalety od záchodové předsíně. V předsíni se zabuduje 6 umyvadel od sebe 

osově vzdálených v 1. - 3.NP 800 mm a ve 4.NP 700 mm. 

 

5.3.3 Toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Toalety pro osoby s omezenou schopností budou vyhotoveny, jak je možno vidět na výkrese 

č. 24, v části C. Jedna toaleta bude také vybudována vedle stávající výtahové šachty v části D 

(viz v. č. 27) a bude využívána především zdravotně omezenými osobami, které budou 

používat učebny ve 2.NP části D anebo jídelnu v 1.NP. Hloubka této kabiny je 2500 a šířka 

1150. Rozměry toalet v hlavní části budovy jsou: 1. – 3.NP: 2700x1800 a ve 4.NP: 

2000x1500. Toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu se liší jen v rozměrech, 

dispozičně jsou řešeny stejně. Detail nově navržené bezbariérové kabiny je znázorněn na 

výkrese č. 25. Dveře budou opatřeny z vnější strany piktogramem a daným symbolem a 

z vnitřní strany vodorovným madlem po celé jejich šířce. Dveře budou široké 900 mm. Na 

dveřích je zámek, který jde odemknout zvenku. Dveře musí být otvíravé ven. Záchodová mísa 

bude osazena ve vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Horní sedátko záchodové mísy se 

nachází ve výši 460 mm nad podlahou. Na boční stěně je osazeno pevné vodorovné madlo 

délky 750 mm. Na této stěně je také nainstalováno ovládání splachovacího pneumatického 

zařízení, které je v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 860 mm, držák na toaletní papír ve 

výšce 700 mm a signalizace nouzového volání, která je zakončena 150 mm nad podlahou. 
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Z druhé strany záchodové mísy bude nainstalováno sklopné madlo, které přesahuje mísu o 

100 mm. Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

Umyvadlo, umožňující podjezd vozíku bude mít horní hranu ve výšce 800 mm nad podlahou. 

U umyvadla bude svislé madlo dlouhé 900 mm, jehož horní hrana je ve výšce 1500 mm. Nad 

umyvadlem bude upevněno zrcadlo o rozměrech 450x1000 s horní hranou ve výšce 1800 mm. 

U umyvadla bude háček na ručník ve výšce 1000 mm, zásobník na papírové ručníky a tekuté 

mýdlo, jejichž spodní hrana bude ve výšce 850 mm. U umyvadla bude i odpadkový koš.  

 

5.4 Zpřístupnění tělocvičny 

 

Do tělocvičny a prostor se šatnami a sprchami se dá dojít jen za použití hlavního schodiště 

anebo z venkovních prostor, kde se musí překonat 3 schodišťové stupně. Tento problém by 

bylo nejvhodnější vyřešit instalací schodišťové plošiny na hlavním schodišti a rampou ve 

venkovní části viz výkres č. 26. 

 

5.4.1 Schodišťová plošina 

Plošina bude nainstalována na hlavním schodišti v části C. Nástupní místo bude v 1.NP a 

končit bude v 1. PP. Tímto zpřístupní nejen prostory tělocvičny ale i prostory šatních skříněk 

a posilovnu nacházející se právě v 1.PP. Rozměry plošiny jsou 700 x 830. I když jsou některé 

sportovní vozíky širší než 700 mm a na plošinu by se nevešly, počítá se s tím, že ve škole 

nikdo sportovní vozík používat nebude. V případě, že by se zde přece jen konaly sportovní 

aktivity právě na těchto vozících, musela by být použita rampa (viz kapitola 5. 4. 2). Ve 

složeném stavu zabere plošina 410 mm. Manipulační prostor o velikosti kružnice 

s poloměrem 1500 bude dodřen v 1.PP. V 1.NP k tomuto prostoru chybí 50 mm, avšak 

vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci, bude toto minimální zmenšení manipulačního 

prostoru tolerováno. Plošina bude schopna překonávat sklon v rozmezí od 0°do 29°. Rychlost 

plošiny bude minimálně 8 m/min a minimální nosnost 150 kg. Těmto požadavkům vyhovuje 

například schodišťová plošina V65 firmy VECON [19]. 
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 Obr. 13: Schodišťová plošina V65     

 Zdroj: Stránky firmy VECON [19] 

 

5.4.2 Rampa 

Díky rampě mohou osoby s omezenou schopností pohybu využívat i prostory venkovního 

hřiště aniž by musely ve sportovním úboru složitě projíždět celou budovou. Rampa bude po 

obou stranách vybavena zábradlím s madly ve výšce 900 mm a spodní tyčí ve výšce 200 mm 

s přesahem rampy o 150 mm. Široká bude 1500 mm a její podélný sklon bude 6,25% (tj 

1:16). Jelikož délka rampy přesahuje 9000 mm, bude zde podesta o délce 1500 mm. Před 

vstupem do budovy je rovněž plocha s nulovým sklonem o délce 1500. Do této plochy 

zasahovaly vstupní dveře, proto bude nutné upravit jejich křídla, tak aby se otevíraly do 

vnitřních prostor. 

 

5.5 Navržené úpravy, část D  

 

V části D jde především o to, aby se osoby s omezenou schopností pohybu při potřebě dostat 

se do jídelny nemusely pohybovat přes venkovní prostředí. A aby se mohly samostatně dostat 

do 2.NP. Toho se docílí přístavbou o délce 17,85 m a šířce 4,85 a v některých místech 4,4m. 

Všechny navržené úpravy v této části jsou vypracovány na výkrese č. 27. Přístavba bude 

zděná ze zateplených cihel. Možno využít cihly HELUZ FAMILY 38 2in1 [11]. Světlá výška 

bude 2800 mm. Střecha bude plochá. Stávající rampa a schody budou ponechány v případě 

výpadku energie anebo nefunkčnosti výtahů. Rampu se schody bude nutno podříznout a 

odizolovat. Nová přístavba zasahuje do oken stávajícího koridoru. Z tohoto důvodu je nutné 

jejich část zazdít a nahradit okny menšího rozměru. Do přístavby bude umístěna kancelář 

jídelny, ve které se budou nabíjet čipy a bude zde i možnost objednávání stravy. Dveře do 

kanceláře budou z vnitřní strany opatřeny madlem. Kancelář v přístavbě odstraní problém 
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docházky přes venkovní prostředí, překonávání stupňů a problém s nedostačujícím 

manipulačním prostorem. Na konci přístavby bude zabudován výtah, který propojí prostory 

v přístavbě (tedy prostory ve výši venkovního prostředí), 1.NP a 2.NP části D. Výtah bude 

z ocelové konstrukce s proskleným opláštěním. Výtahová kabina bude mít hloubku 1500 mm 

a šířku 1100 mm. Kabina bude průchozí. Dveře budou automatické s požární odolností. Na 

výtahové dveře, které se otevírají v přístavbě, bude nutno nalepit zrcadlovou fólii.  Výtah 

musí obsahovat madlo, sklopné sedátko, hlasovou frázi, ovládací panel s Braillovými znaky 

na pravé straně od tlačítek. Nosnost výtahu musí být minimálně 412,5 kg. Bude stanoven pro 

maximální počet osob 5. Rychlost výtahu bude 0,6 m/s. Těmto požadavkům vyhovuje 

například výtah typu KONE MOTALATM 6000 firmy KONE [15]. 

 

5.6 Návrhy v různých částech budovy 

 

5.6.1 Schodiště 

Všechna schodiště musí být opatřena oboustrannými madly s minimálním přesahem 150 mm. 

Nástupní a výstupní stupně musí být taky správně označeny. V nejlepším případě by bylo 

vhodné vyčistit žluté značení na podstupnicích a přes celý nástupní a výstupní stupeň vyznačit 

žlutou čáru šířky 100 mm.  

 

5.6.2 Šatní skříňky  

Skříňky jsou nevyhovující pro osoby na vozíku. Tento problém se dá vyřešit přidáním 

několika poliček do těchto skříní. Označeny by měly být piktogramem vozíčkáře. Toto by 

bylo vhodné provést u 2 % skříněk z celkového počtu. Pro osoby s omezenou schopností 

orientace by bylo vhodné na 2 % skříněk nalepit štítek s Braillovým písmem, aby si mohly 

osoby s tímto omezení svou skříňku poznat. Tyto skříňky by bylo také vhodné označit 

piktogramem osoby s omezenou schopností orientace. 

 

5.6.3 Stávající výtah 

Do stávajícího výtahu by bylo vhodné nainstalovat hlasovou frázi a vyměnit ovládací panel 

tak, aby znaky v Braillově písmu byly napravo od tlačítek. Na dveře, které se otevírají 
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v podlaží, ve kterém se nachází přístavba, by bylo vhodné nalepit zrcadlovou fólii. Folii 

využijí osoby na vozíku, při couvání z výtahové kabiny. 

5.6.4 Bufet 

U dveří do bufetu se nainstaluje zvonek. Tento zvonek dá pokyn obsluze bufetu k tomu, aby 

donesla nájezdovou rampu, která je přenosná a bude umístěna u obsluhy bufetu. K tomuto 

účelu je vhodná rampa FEAL 2-116/202, která má délku 202 cm a nosnost 300 kg. Cena 

rampy se pohybuje okolo 8 700 Kč. [18] 

 

5.6.5 Dveře a chodby  

Úpravy budou prováděny podle výkresu č. 28. Všechny dveře se opatří štítkem s Braillovým 

znakem. Toalety budou opatřeny piktogramem ve výši 1500 mm nad podlahou. Rozvrhy 

hodin budou umístěny ve výši 1100 mm nad podlahou v barevném rámečku. Každému 

podlaží je určená daná barva. V barevném rámečku bude i označení třídy a číslo místnosti 

umístěné na dveřích. Všechny stěny budou opatřeny tmavě hnědým pruhem tl. 300 mm. a 

zároveň kolem otvoru pro dveře bude hnědý pruh tl. 100 mm. Tento způsob označení zabrání 

tomu, aby slabozraké osoby narazily do dveří. A zajistí lepší orientaci osob. 
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6 Stručné ekonomické zhodnocení 

 

Pro stručné ekonomické zhodnocení byla vybrána rekonstrukce toalet celého 1.NP. Tato 

rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci dívčích toalet, chlapských toalet a jedné toalety pro 

bezbariérové užívání. Náklady byly stanoveny položkovým rozpočtem pomocí agregovaných 

položek. Rozpočet byl zpracován do 4 přehledných tabulek.  

V tabulce č. 3 jsou rozpracovány položky týkající se bouracích prací. Tyto práce kromě 

bouracích prací zahrnují demontáž anebo demolici materiálu včetně odvozu suti a jejího 

vykoupení. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Rozpočet - bourací práce 

Tab. 4: Rozpočet – nové práce 
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V tabulce č. 4 je vypracován rozpočet, který zahrnuje nové práce. Cena těchto prací 

zahrnuje nákup materiálu včetně jeho instalace a ceny dovozu. Tabulka č. 5 obsahuje montáž. 

Montáž zahrnuje jak osazení předmětů, tak i jejich nákup a dopravu. Ve všech cenách je 

započtena i práce dělníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce č. 6 je souhrn všech nákladů spojených na rekonstrukci toalet v 1. nadzemním 

podlaží.  

 

 

 

 

 

 

 

Bourací práce byly stanoveny na částku 133 253 Kč, nové práce na částku 354 998 Kč a 

montážní práce na částku 256 332 Kč.  Celková cena této rekonstrukce tedy činí 774583 Kč. 

Tab. 5: Rozpočet – montážní práce 

Druh práce Cena (Kč) 
bourací práce 133 253 

nové práce 354 998 

montážní práce 256 332 

cena celkem 774 583 

Tab. 6: Rozpočet - celková suma 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření analýzy přístupové cesty od zastávky městské 

hromadné dopravy k budově Gymnázia a následně provedení analýzy samotné budovy 

Gymnázia, Třinec, příspěvková organizace. Dále byl proveden návrh řešení vzniklých 

problémů na základě vyhotovené analýzy. Vše bylo uskutečněno s akceptováním zásad 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny, odborné literatury, příslušných 

právních předpisů a českých technických norem. 

 Analýza a návrh řešení byly provedeny jak v textové tak také ve výkresové části. 

Textová a výkresová část je v analýze doplněna fotodokumentací, která byla vyhotovena 

autorem práce osobně. 

 Doporučené úpravy byly navrženy pro přístupovou cestu od zastávky městské hromadné 

dopravy a také pro celou budovu Gymnázia. Navržená řešení kompletně zpřístupní celou 

budovu osobám s omezenou schopností pohybu. Výhoda navrženého řešení je také v tom, že 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou muset při své mobilitě po budově 

používat venkovní prostředí. 

Nejzávažnější problém byl stanoven v nepřístupnosti druhého nadzemního podlaží v části 

D. Tento problém byl v bakalářské práci vyřešen navržením koridoru spojujícího hlavní část 

budovy a část budovy s jídelnou. Na konci koridoru bude zabudován výtah, který zajistí 

dopravu mezi prvním a druhým podlažím části D a zároveň zajistí bezbariérové propojení 

části D a hlavní části budovy.  

Dalším problémem bylo nedostatečné množství hygienických místností a zařizovacích 

předmětů. Rekonstrukce hygienických zařízení navýší tyto počty. Nové záchodové kabiny pro 

osoby s omezenou schopností pohybu budou plně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 

Sb. [8]. V práci bylo zpracováno stručné ekonomické zhodnocení rekonstrukce toalet 

v prvním nadzemním podlaží s využitím položkového rozpočtu. Celková cena rekonstrukce 

byla stanovena na částku 774 583 Kč.  

Posledním cílem práce bylo vylepšení orientačního systému v budově. Všechny dveře 

budou osazeny hmatovými prvky a také cedulemi, které budou dobře čitelné a viditelné.  

Navržená opatření zlepší orientaci a pohyb především slabozrakým osobám.  

 V případě realizace všech navržených úprav, bude umožněn bezproblémový pohyb po 

celé budově všem osobám navštěvující Gymnázium, Třinec. 

Domnívám se, že cíl bakalářské práce byl splněn. 
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