
 

 

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 
 
8. ZŠ STOLIŇSKÁ NOVÁ BUDOVA 
 

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: kvalitní dlažba 

sklon podélný ano / ne 

lokalizace: přístupová komunikace 

sklon: 6 – 8 % 

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: - hloubka: - 

více schodů počet: 5 

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

Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: 146 cm                             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: 90 cm 

šířka vedlejšího křídla: 90 cm 

výška prahu: - 

Zádveří šířka: 527 cm hloubka: 158 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: 90 cm 

šířka vedlejšího křídla: 90 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 Komunikaci v okolí objektu tvoří kvalitní dlažba v proměnlivém podélném sklonu (6 – 8 
%). Krátké schodiště před vstupem (+5 schodů) kompenzuje dvouramenná zalomená 
rampa (1. úsek sklon 16,5 %, šířka 114 cm, délka 300 cm; 2. úsek sklon 11,4 %, šířka 
112 cm, délka 191 cm) opatřená oboustranným madlem (výška 88 cm). Dvoukřídlé 
vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková 
signalizace s obousměrnou komunikací (výška 146 cm) je umístěna u dveří vlevo. Z 
prostorného zádveří (šířka 527 cm, hloubka 158 cm) vedou do interiéru další totožné 
dveře, otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 

 

VSTUP VEDLEJŠÍ  

Lokalizace cca 15 m vlevo od hlavního vstupu 

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: kvalitní dlažba 

sklon podélný ano / ne 

lokalizace: přístupová komunikace 

sklon: 11 % 

sklon příčný ano / ne 

lokalizace: - 

sklon: - 

vodicí linie přirozená / umělá / chybí 

Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: školník 

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: 147 cm                             odsazení od rohu: 51 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: 103 cm 

šířka vedlejšího křídla: - 

výška prahu: 3 cm 

Zádveří šířka: 178 cm hloubka: 163 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: 103 cm 

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 Vede k tělocvičně a upravené toaletě 

Slovní popis úseku Vedlejší uzamčený vstup, který se nachází cca 15 m vlevo od hlavního vstupu, vede k 
tělocvičně a upravené toaletě (propojení v interiéru se zbytkem budovy je pouze přes 
schodiště (-7 schodů)). Část komunikace před vstupem je v podélném sklonu (sklon 
11 %, délka 100 cm). Jednokřídlé dveře vedlejšího vstupu (šířka 103 cm) s prahem 
(výška 3 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s 
obousměrnou komunikací (výška 147 cm) je u vstupu vpravo. Ze zádveří (šířka 178 
cm, hloubka 463 cm) vedou k tělocvičně další totožné dveře, otevírají se mechanicky 
směrem do zádveří. 

 
 

INTERIÉR  

Schody v interiéru ano / ne 

jeden schod výška: - hloubka: - 

více schodů počet: -7 / -7 

lokalizace: ve zvýšeném přízemí / v prvním patře 

Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 

ano / ne 

přímé / točité 

šířka schodiště: 194 cm 

zábradlí u schodiště: ano / ne 

Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 

ano / ne  

šířka: 77 cm 

lokalizace: dveře výtahu 

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 ZVÝŠENÉ PŘÍZEMÍ 
Ve zvýšeném přízemí se nachází šatny, školní jídelna s jednokřídlými dveřmi (šířka 
109 cm) vybavená stoly s podjezdem (výška 67 cm) a samoobslužným pultem (výška 
87 cm), dále osobní výtah spojující jednotlivá patra budovy. V levé části chodby je -7 
schodů směrem k tělocvičně a upravenému WC, které jsou přístupné vedlejším 
vstupem. Do tělocvičny vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 91 cm). 
1. PATRO 
V prvním patře je 5 tříd s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) a sborovna. V levé části 
chodby je -7 schodů směrem k družině a druhému upravenému WC v budově. 
Schodiště překonává uzamčená šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry 
přepravní plochy šířka 78 cm, hloubka 90 cm). Klíč je k dispozici u školníka. 
2. PATRO 
Ve třetím patře jsou 3 třídy s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), družina a keramická 
dílna. K dispozici je pouze běžné WC. 

 
 
 
 
 

Příloha č. 1 VÝTAH  

Lokalizace výtahu  

Typ výtahu volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí: - 

osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 0. – 2. 

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: 77 cm                                   

otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 

 klecové: šířka: 77 cm                                   

 otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 

Ovladače na nástupních 
místech 

výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 119 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: 109 cm 

hloubka: 153 cm 

průchozí: ano / ne 

druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 

Ovladače uvnitř klece vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 51 cm 

výška horního tlačítka: 121 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: 108 cm 



sedátko: ano / ne 

funkční ve všech polohách: - 

ovladač v dosahu: -  

Poznámky   

Slovní popis úseku Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 77 cm; klec šířka 109 cm, hloubka 153 cm) 
spojuje zvýšené přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. 
Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko a zrcadlo v 
kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 119 cm, maximální 
výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm. 

 

 

 

Příloha č. 2 PLOŠINA  

Lokalizace plošiny Překonává -7 schodů v části prvního patra  

Typ plošiny svislá / šikmá 

volně přístupná / uzamčená (přístup zajištěn obsluhou) 

Parametry plošiny 

(ve směru jízdy) 
šířka: 78 cm 

hloubka: 90 cm 

nosnost: 225 kg 

Minimální parametry min. rozměr 70 x 90 cm, min. nosnost 150 kg: ano / ne 

Dolní nástupní plocha, 
vstup a dojezd 

nástup z boku / nástup čelní 

rozměry nástupní plochy: šířka: 150+ cm 

hloubka: 150+ cm 

vstup na plošinu: zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne 

šířka vstupu: - 

výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: - 

zvonek: pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: - odsazení: - 

Horní nástupní plocha, 
vstup a dojezd 

nástup z boku / nástup čelní 

rozměry nástupní plochy: šířka: 150+ cm 

hloubka: 150+ cm 

vstup na plošinu: zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne 

šířka vstupu: - 

výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: - 

zvonek: pouze zvonění / interkom / chybí 

výška: - odsazení: - 

Umístění ovladačů vně plošiny dole: výška: 106 cm 

vně plošiny nahoře: výška: 104 cm 

uvnitř plošiny: výška: ruční ovladač 

Převýšení překonávané 
plošinou 

počet schodů: 7 

počet podlaží: - 

Poznámky   

Slovní popis úseku Viz interiér 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

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): 2 

1. rameno: sklon: 16,5 % šířka: 114 cm délka: 300 cm 

2. rameno: sklon: 11,4 % šířka: 112 cm délka: 191 cm 

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: 114 cm hloubka: 112 cm                

povrch: kvalitní dlažba kluzký / nekluzký 

madlo (zábradlí): ano / ne jednostranné / oboustranné                                           

výška: 88 cm                                           

Ližiny před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 

lokalizace v interiéru: - 

pevné / mobilní 

sklon:  - délka: - 

Poznámky  

Slovní popis úseku Viz. vstup hlavní 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC  umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny 

Lokalizace WC u tělocvičny v části přízemí, přístupném vedlejším vstupem 

Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 

rozměry: šířka: -                                        

 hloubka: -                                        

dveře do předsíně: šířka: -                                        

 označení na dveřích: - 

Předsíň 2 

(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 

rozměry: šířka: -                                        

 hloubka: -                                        

dveře do předsíně: šířka: -                                        

 označení na dveřích: - 

Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená 

samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  

Dveře upravené WC kabiny  šířka: 80 cm 

směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 

madlo: uvnitř / vně / chybí 

 označení na dveřích: ano / ne 

Vypínač ano / chybí / automat výška: 113 cm                             

Kabina šířka: 166 cm                                        

hloubka: 196 cm                                        

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 24 cm 

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 107 cm 

výška sedátka: 48 cm 

odsazení WC mísy od zadní stěny: 69 cm 

prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 

toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 

Splachování WC vzadu:  výška: 80 cm                             

z boku: výška: -                            

vzdálenost od rohu: -                      

automatické / mechanické v pořádku / obtížné 

Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 82 cm výška: 77 cm        

madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 82 cm výška: 73 cm 

osová vzdálenost madel: 72 cm 

Dispozice kabiny DVEŘE 
 

 

WC MÍSA 
 

 

UMYVADLO 
 

 

Umyvadlo výška umístění umyvadla: 90 cm         

podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 

baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 

výška od podlahy: 125 cm 

madlo: ano / chybí typ: - 

výška: - délka: - 

Signalizační tlačítko ano / ne 



výška signalizace v horní úrovni: 114 cm výška signalizace ve spodní úrovni: - 

Přebalovací pult ano / ne 

sklopný / mobilní 

překáží při obsluze WC: -                  

Běžné WC v objektu ano / ne 

označení Braille: ano / ne 

Poznámky  

Slovní popis úseku Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 166 cm, hloubka 196 cm) je 
samostatná a nachází se u tělocvičny v části přízemí, přístupném vedlejším vstupem. 
Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. 
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC 
mísy je dostatečný (šířka 107 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním 
sklopným madlem. 

 
 

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC  umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny 

Lokalizace WC v části prvního patra, přístupném šikmou schodišťovou plošinou 

Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 

rozměry: šířka: -                                        

 hloubka: -                                        

dveře do předsíně: šířka: -                                        

 označení na dveřích: - 

Předsíň 2 

(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 

rozměry: šířka: -                                        

 hloubka: -                                        

dveře do předsíně: šířka: -                                        

 označení na dveřích: - 

Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená 

samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  

Dveře upravené WC kabiny  šířka: 80 cm 

směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 

madlo: uvnitř / vně / chybí 

 označení na dveřích: ano / ne 

Vypínač ano / chybí / automat výška: 133 cm                             

Kabina šířka: 219 cm                                        

hloubka: 211 cm                                        

Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 20 cm 

vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 157 cm 

výška sedátka: 49 cm 

odsazení WC mísy od zadní stěny: 67 cm 

prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný 
pevným prvkem 

toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 

Splachování WC vzadu:  výška: 86 cm                             

z boku: výška: -                            

vzdálenost od rohu: -                      

automatické / mechanické v pořádku / obtížné 

Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 83 cm výška: 86 cm        

madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 83 cm výška: 86 cm 

osová vzdálenost madel: 67 cm 



Dispozice kabiny DVEŘE 
 

 

WC MÍSA 
 

 

UMYVADLO 
 

 

Umyvadlo výška umístění umyvadla: 85 cm         

podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 

baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 

výška od podlahy: 95 cm 

madlo: ano / chybí typ: - 

výška: - délka: - 

Signalizační tlačítko ano / ne 

výška signalizace v horní úrovni: - výška signalizace ve spodní úrovni: - 

Přebalovací pult ano / ne 

sklopný / mobilní 

překáží při obsluze WC: -                  

Běžné WC v objektu ano / ne 

označení Braille: - 

Poznámky  

Slovní popis úseku Druhá přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 219 cm, hloubka 211 cm) je 
samostatná a nachází v části prvního patra, přístupném šikmou schodišťovou 
plošinou. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem 
ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle 
WC mísy je dostatečný (šířka 157 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a 
jedním sklopným madlem. 

 


