7. Základní parametry a rozmìrové požadavky
na pohyb a orientaci v prostoru
„Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je
potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm.“
Filipiová, 2002, str. 18

V

následujících schéma tech jsou zobrazeny rozmìro vé po tøeby
handicapovaných na okolní prostøedí. Obecnì lze øíci, že manipulaèní prostor
tìlesnì postižených je vìtší než prostor potøebný pro pohyb ostatních. Je to
zpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù
tedy vycházíme ze základního rozmìru vozíku, který je 1100 x 800 milimetrù.
Samozøejmì k tìmto rozmìrùm musíme pøièíst další prostor nutný pro jeho
manipulaci. Musíme též poèítat, že nìkteré typy elektrických vozíkù jsou mnohem
širší.
Pro osoby se zrakovým postižením musíme poèítat s manipulaèním prostorem pro
slepeckou hùl nebo pro vodícího psa.
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Další potøebou je nutnost pøehlednosti øešeného prostøedí. Napøíklad pro nevidomého
to znamená dostatek vhodných vodících linií nebo navádìcích zvukových zaøízení, u
vozíèkáøù musíme brát v úvahu snížený pohledový horizont a sníženou vertikální
dosahovou vzdálenost. Dùležité je i upozornìní na dosažitelnost oznaèení piktogramy.
Snížený pohledový horizont musíme brát v úvahu pøedevším pøi instalaci informaèního
systému nebo napø. pøi tvorbì výstav. Se sníženým horizontem poèítáme i u dìtí èi osob
s nižším vzrùstem. Problematika dosahové vzdálenosti není jednoznaèná, zcela jiná je
u osob s postižením pouze dolních konèetin (uvedena ve schématech), jiná u osob s
celkovými obrnami èi jiným postižením horních konèetin. Zde je nutné vždy
pøizpùsobovat objekt konkrétní osobì.

Pøehlednost
prostøedí

Nejnižší podchozí výška musí být minimálnì 210 cm, lépe však 230 cm, což je dùležité
pøedevším pro osoby s postižením zraku. Vyšší výška je doporuèována proto, že naše
populace èím dál více roste. Problémem je normovaná svìtlá výška dveøí, která je 197
cm (Filipiová, 19).

Podchozí
výška

Minimální prùchozí šíøka pro osobu s holí je 900 mm (v mimoøádných pøípadech),
bìžnì je tøeba poèítat s šíøkou 1200 mm. Stejné minimální rozmìry jsou potøebné pro
osobu s francouzskými holemi èi používající chodítka. Stejné minimální rozmìry jsou
tøeba i pro osobu se slepeckou holí, pro ni je však optimální šíøe 1500 mm. V pøípadì
nevidomého s holí a psem musíme k absolutnímu minimu 900 mm pøièíst 400 mm.

Prùchozí
šíøka
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Pøerušit pøirozené vodicí linie lze nejvýše na vzdálenost
6000 mm (Za pøirozenou vodící linii se dle vyhlášky
považují objekty, jejichž výška je nejménì 300 mm, šíøka
400 mm a délka jednotlivých èástí 1500 mm). Pøi
delším pøerušení musíme vytvoøit vodící linii umìlou.

Pøirozené
vodící linie

Umìlá vodicí linie musí být pøímá, v interiéru nejménì
300 mm široká, v exteriéru nejménì 400 mm, odboèky
a zmìny smìru zøizujeme pokud možno v pravém úhlu a
dle vyhlášky na nì musí být upozornìno pøerušením
vodící linie hladkou plochou v šíøce vodící linie. Umìlá
vodící linie musí navazovat na linii pøirozenou. V okruhu
minimálnì 800 mm nesmí být žádné pøekážky.

Umìlé
vodící linie
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Signální pás musí mít šíøku 800 až 1000 mm a výraznì
odlišnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od
Umìlá vodící linie kolem
okolí; musí být vnímatelný slepeckou holí a nášlapem pøi parko vištì kol, Groningen,
dodržení barevného kontrastu vùèi okolí. Signální pás Holandsko
musí být ukonèen u pøirozené nebo umìlé vodicí linie.
Varovný pás musí mít šíøku 400 mm a výraznì odlišnou
strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí;
musí být vnímatelný slepeckou holí a nášlapem pøi
dodržení barevného kontrastu vùèi okolí. (vyhláška è.
369/2001)

Umìlá vodící linie navazuje na linii pøirozenou - budovy.
Vaòkovka, Brno.

Signální
pás

Varovný
pás
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7.1 Pøekonávání terénu, rampy.

Z

ákladním bezbariérovým prvkem pro pøekonávání výškových rozdílù je rampa.
Minimální šíøka rampy je 1300 mm, délka rampy pøi sklonu 1:12 je max. 9000
mm. (Britové dokonce považují tento sklon za maximální a doporuèují používat
spíše 1:15.) V pøípadì nutnosti delší rampy rameno vždy po 9 metrech pøerušíme
podestou o délce 1500mm. Minimální volný prostor na konci rampy je 1500 mm.
(Britská literatura uvádí umístìní podesty max. po 30 metrech u sklonu rampy 1:20,
po 10 m u rampy sklonu 1:15,
minimální délka podesty je zde
stanovena na 1,8m) Na nástup i
podesty musí být upozornìno
varovným pásem o šíøce 60 mm.

Rampy

Výjimeènì mùže být u ramp kratších
než 3 m sklon 1:8.
Povrch rampy musí mít protiskluzovou úpravu.
Vhodnì vyøešený vchod do budovy s
rampou, Èeská spoøitelna, Pardubice.
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Rampa by mìla být opatøena madlem ve výšce 900 mm (v pøípadì ohrožení pádem z
vìtší výšky je madlo ve výšce 1100 mm). Tvar madla musí vycházet z ergonomických
poznatkù, ve venkovním prostøedí by mìlo být protiskluzové.
Madlo musí mít vodící tyè ve výši 300 mm (zabraòuje sjetí koleèek vozíku z rampy).
Dle vyhlášky è. 369/2001 Sb. Musí madlo pøesahovat zaèátek a konec rampy o 15
cm. Vhodnìjší, a pro osoby pohybující se s holí, a mnohem bezpeènìjší, je pøesah 30 až
40 cm.
Pokud je rampou pøekonáván rozdíl do 25 cm „není tøeba dle mého názoru vytváøet
zábradlí, ale postaèí vytvoøení boèní zarážky ve výši 10 15 cm.“ (Filipiová, str.28;
Robinson, str. 8).
Schodištì je velmi èastým a bìžným zpùsobem pøekonávání terénních rozdílù. Ale je
také jednou z nejvìtších bariér, a to nejen pro vozíèkáøe, ale i pro lidi tìžce chodící i
osoby s postižením zraku.

Schodištì

Základní vzorec pro výpoèet rozmìrù schodišového stupnì vyplývá z prùmìrné délky
kroku dospìlého èlovìka, tedy 63 cm.
2h + b = 63 cm
kde h je výška stupnì a b je jeho šíøka. Optimální je, pokud u vypoèteného stupnì navíc
platí i
b h = 12.
Vhodný sklon schodišového ramene je od 10°do 30°.
Dùležitý je tvar stupnì, kdy by nášlapná plocha nemìla pøesahovat podstupnici. Pøi
vìtším pøesahu totiž mùže snadno dojít k zadrhnutí špièky a tedy snadno ke zranìní
nebo i pádu.
Podesta má být minimálnì tak široká jako schodišové rameno plus 100 mm.
Pøed schodištìm by mìl být zhotoven varovný pás o šíøce 600 mm, první a poslední
schodišový stupeò musí být výraznì kontrastnì rozpoznatelný od okolí.
Pro zábradlí platí stejné požadavky jako u zábradlí ramp.
Výtahy

Objekty se schodišti mùžeme zpøístupnit vozíèkáøùm hned dvìma zpùsoby. První a
obecnì více vhodnou je použití výtahu. To je však mnohdy ve venkovním prostøedí velmi
problematické. Pøesto zmiòme nìkteré základní parametry dveøe výtahové kabiny
musí mít automatické otevírání a minimální svìtlou šíøku 80 cm. Ovládací prvky musí
být umístìny v dosahu vozíèkáøe, tedy 80 - 100 cm nad zemí a musí mít zaøízení èitelná
hmatem. Pøíjezd výtahu musí mít zvukovou signalizaci.
Kabina výtahu má mít minimálnì 110 x 140 cm (platí pro novì budované výtahy).
Ideální je, pokud jsou ovládací prvky uvnitø výtahu umístìny na madlu, jinak by mìly být
nejvýše 80 cm nad zemí a 60 cm vzdáleny ode dveøí.
Další možností je využití šikmé schodišové plošiny, což se zdá mnohdy vhodným
øešením. Není to však tak jednoznaèné. Prvním problémem pro uživatele je jak nalézt
osobu, která má od plošiny klíèe. Lze to èásteènì vyøešit umístìním zvonku, v lepším
pøípadì spoleènì s domácím telefonem. I tak ne vždy je osoba s klíèem „na drátì“ a pøi

Šikmá
schodišová
plošina
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použití plošiny napø. v mìstském parku je vùbec
problematické dát povinnost nìkomu, kdo by mìl
hlídat, zda náhodou není plošina potøebná a byl v
dosahu jak zvonku, tak plošiny.
Další nevýhodou je snadná pøístupnost plošiny
vandalùm.
Nepohodlné je i samostatné používání plošiny
vozíèkáøem. Mnohdy je plocha pro vozík velmi malá
a to zpùsobuje ztížené najíždìní na plošinu. Jízda na
plošinì je sama o sobì velmi stresující záležitostí, u
nìkterých typù plošin hrozí i pøepadnutí èi
vypadnutí vozíèkáøe z plošiny.
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A v neposlední øadì, náklady na zakoupení,
instalaci a provoz plošiny jsou velmi vysoké.
Z výše uvedených dùvodù není použití plošin v
prostoru veøejné zelenì vhodné.

Hydraulické
vertikální
plošiny

Mezi výtahy a šikmou schodišovou plošinou stojí
hydraulické vertikální plošiny. Jejich montáž je
mnohem snadnìjší a levnìjší než u klasického
výtahu. Omezení bývá u výšky zdvihu. Také
poškození vandaly se nevyhneme.

Šikmá schodišová
plošina s vozíèkáøem
Šikmá schodišová
plošina
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Vertikální plošina s
krytem

7.2 Vstupy do objektù.

P

øed vstupem do budovy, brankou do
zahrady, vstupem do altánu a pod
musíme poèíta t s minimálním
manipulaèním prostorem vozíku, a to 1500 x
1500 mm. Je nutné aby tato ploch byla
vodorovná, èi dosahovala sklonu max. 2%.
Pokud se dveøe objektu otevírají ven, je tøeba
zvìtšit manipulaèní prostor na 2000 x 1500
mm o místo potøebné pro dveøe. Manipulaèní
plocha musí být vìtší i v pøípadech, kdy za ní
následuje rampa. V pøípadì malé manipulaèní
plochy totiž hrozí náhodné najetí na rampu
pozadu, kdy je velké nebezpeèí úrazu.
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Vchod do DPS Hrotovice. První chybou je
velká vzdálenost mezi zvonky s domovním
telefonem a dveømi, další je pak sklon
chodníku hned za dveømi, který je cca
1:15.
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