
 

 

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 
 
17. ZŠ PRAKTICKÁ BÁRTLOVA 
 

VSTUP HLAVNÍ  

Vyhrazené parkovací stání ano / ne 

lokalizace: - 

počet: - 

přístup od VPS ke vstupu do objektu: - 

Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 

typ povrchu: asfalt 

sklon podélný ano / ne 

lokalizace: - 

sklon: - 

sklon příčný ano / ne 

lokalizace: - 

sklon: - 

vodicí linie přirozená / umělá / chybí 

Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3)  

Schody před vstupem jeden schod výška: 11 cm hloubka: 31 cm 

více schodů počet: - 

Plocha před dveřmi šířka: 150+  hloubka: 31 cm                

Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: 149 cm                             odsazení od rohu: 7 cm 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

ano / ne 

nad osou vstupních dveří: - 

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: - 

Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla: 72 cm 

šířka vedlejšího křídla: 72 cm 

výška prahu: - 

Zádveří šířka: 269 cm hloubka: 744 cm 

Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla: 60 cm 

šířka vedlejšího křídla: 60 cm 

výška prahu: - 

Schody v zádveří jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: 

Kontrastní značení 
prosklených ploch  

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 

Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 



Poznámky  

Slovní popis úseku Hlavní vstup do budovy školy je bariérový. Před vstupem je +1 schod (výška 11 cm). 
Zvonková signalizace (výška 149 cm) je umístěna nad schodem. Za dvoukřídlými 
vstupními dveřmi (šířka 2x 72 cm) jsou další +4 schody, které nedostatečně 
kompenzují kovové ližiny ve sklonu schodiště (sklon 50 %). Nad schody jsou 
dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 60 cm), vedou do chodby ve zvýšeném přízemí. 

 

VSTUP VEDLEJŠÍ  

Lokalizace Z druhé strany budovy, výtah na fasádě ústící přímo na chodník. 

Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: ano / ne 

informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne 

Vyhrazené parkovací stání ano / ne 

lokalizace: - 

počet: - 

přístup od VPS ke vstupu do objektu: - 

Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 

typ povrchu: asfalt 

sklon podélný ano / ne 

lokalizace: - 

sklon: - 

sklon příčný ano / ne 

lokalizace: - 

sklon: - 

vodicí linie přirozená / umělá / chybí 

Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: student, který jej bude 
využívat, dostane vlastní klíč 

bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3) 

Schody před vstupem jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: - 

Plocha před dveřmi šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm                

Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: -                             odsazení od rohu: - 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

ano / ne 

nad osou vstupních dveří: - 

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: - 

Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla: 99 cm 

šířka vedlejšího křídla: - 

výška prahu: - 

Zádveří šířka: - hloubka: - 

Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 

mechanické / automatické / posuvné / kyvné 

otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 

průjezdová šířka hlavního křídla: - 

šířka vedlejšího křídla: - 

výška prahu: - 



Schody v zádveří jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: - 

Kontrastní značení 
prosklených ploch 

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 

Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: - 

Poznámky Vstupní dveře = dveře výtahu (dále viz výtah) 

Slovní popis úseku Vedlejší upravený vstup je možný z druhé strany budovy a tvoří ho průchozí výtah na 
fasádě, který ústí přímo na chodník. Před vstupem do výtahu je mírná přímá rampa 
(sklon 4 – 6 %, šířka 173 cm, délka 460 cm), rampa není opatřena madly. 

 
 

INTERIÉR  

Schody v interiéru ano / ne 

jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: +3, -3 

lokalizace: ve třídě v nepřístupné půdě 

Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 

ano / ne 

přímé / točité 

šířka schodiště: 159 cm 

zábradlí u schodiště: ano / ne 

Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 

ano / ne  

šířka: - 

lokalizace: - 

Turnikety ano / ne 

lokalizace: - 

Kontrastní značení 
prosklených ploch  

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 

Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

ano / ne 

nad osou vstupních dveří: - 

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: - 

Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 

ano / ne 

popis: - 

Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 

Poznámky   

Slovní popis úseku Prostory školy se nachází ve zvýšeném přízemí, prvním patře a rekonstruované půdě. 
Osobní výtah propojuje uliční úroveň se všemi patry s výjimkou půdy. 
Ve zvýšeném přízemí se nachází šatna s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), jídelna s 
jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), vybavená samoobslužným pultem (výška 94 cm) 
a stoly s podjezdem (výška 64 cm). Dále tělocvična, družina a jedna třída, všechny 
místnosti jsou přístupné jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm). 
V prvním patře je dalších 5 tříd s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) a prahy (výška 
max. 2 cm). 
Na nepřístupné půdě jsou další dvě třídy a cvičná kuchyňka. Podlaha v jedné ze tříd 
je rozdělena dalšími +3, -3 schody. 
K dispozici je pouze běžné WC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 1 VÝTAH  

Lokalizace výtahu Umístěný na fasádě 

Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí: student dostane 
vlastní klíč 

osobní / nákladní  výtah spojuje patra: uliční úroveň, 
zvýšené přízemí a první patro 

dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 

Nástupní plocha šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm 

převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): - 

Dveře šachetní: šířka: 90 cm                                   

otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 

 klecové: šířka: 90 cm                                   

 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 

Ovladače na nástupních 
místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 99 cm 

označení: reliéf: ryté / vystouplé  

ploché - 

Braille: ano / ne 

AOM (akustický orientační 
majáček) 

ano / ne 

nad osou dveří: - 

lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: - 

hlášení: - 

Klec rozměry: šířka: 110 cm 

hloubka: 154 cm 

průchozí: ano / ne 

druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 

Ovladače uvnitř klece vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 79 cm 

výška horního tlačítka: 110 cm 

označení: reliéf: ryté / vystouplé 

ploché - 

Braille: ano / ne 

hlášení: akustické: ano / ne 

fonetické: ano / ne 

Vybavení klece madlo: ano / ne 

 čelní stěna / boční stěna / boční stěny 

zrcadlo: ano / ne 

čelní stěna / boční stěna / boční stěny 

výška spodní hrany: 80 cm 

sedátko: ano / ne 

funkční ve všech polohách: - 

ovladač v dosahu: -  

Poznámky   

Slovní popis úseku Výtah na fasádě (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 
154 cm) slouží jako vedlejší vstup přímo z uliční úrovně a spojuje uliční úroveň, 
zvýšené přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Průchozí 
klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. 
Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 99 cm, maximální výška ovladačů 
uvnitř klece je 110 cm. 

 

 



 

 

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY  

Rampa před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 

lokalizace v interiéru: 

pevná / mobilní přístup zajistí: - 

přímá / zalomená / točitá 

počet ramen (úseků): 1 

1. rameno: sklon: 4 – 6 % šířka: 173 cm délka: 460 cm 

2. rameno: sklon: - šířka: - délka: - 

3. rameno: sklon: - šířka: - délka: - 

4. rameno: sklon: - šířka: - délka: - 

plocha nad rampou: šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm 

plocha pod rampou: šířka: 150+ cm hloubka: 150+ cm                

podesty: šířka: - hloubka: -                

povrch: beton kluzký / nekluzký 

madlo (zábradlí): ano / ne jednostranné / oboustranné                                           

výška: -                                           

Ližiny před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 

lokalizace v interiéru: - 

pevné / mobilní 

sklon: 50 % délka: 120 cm 

Poznámky Rampa před výtahem u vedlejšího vstupu 

Slovní popis úseku Viz vstup hlavní, vedlejší 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 


