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Tato zpráva byla připravena jako součást prací na projektu číslo 2018-1-TR01-KA202-

058236 „Nouzové ubytování bez bariér, znamená bezpečí“, který finančně podpořila 

Evropská unie ve spolupráci s Tureckou národní agenturou. Poznatky a informace 

uvedené ve zprávě shromáždili projektoví pracovníci Handy Clubu Ostrava, z.s. Jsou 

založeny na analýze legislativy, přímé komunikaci s cílovými skupinami projektu (tělesně 

postiženými, zrakově a sluchově postiženými osobami) a osobních zkušenostech 

(pozorování) z účasti na cvičení nouzové evakuace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, 
který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití 
informací obsažených v této publikaci.” 
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Cíl výzkumu 

Posouzení dočasného nouzového ubytování (např. přístřešků, stanů nebo kontejnerů) z 

hlediska využití osobami s postižením z pohledu strukturálních, nestrukturálních rizik a 

požadavků na přístupnost. 

Dílčí cíle výzkumu: 

- Zjistit nejzásadnější limity, standardy a požadavky stanovené příslušným zákonem 

ve vztahu k tvorbě přístupného modulu dočasného ubytování.  

- Upozornit a podrobněji vysvětlit problematické oblasti týkající se přístupnosti 

bydlení a pracovních prostor pro cílové skupiny projektu (tj. lidi s tělesným,  

zrakovým a sluchovým postižení) a nabídnout názory a návrhy cílové skupiny, jak 

problémová místa vyřešit.  

- Uvést příklady “dobré praxe” týkajících se přístupnosti domů a pracovních míst. 

 

Cílová skupina výzkumu 

- Lidé s tělesným postižením 

- Lidé se zrakovým postižením 

- Lidé se sluchovým postižením 

 

Statistika výzkumu 

Počet navštívených míst 

Počet navštívených domů 8 Navštívená pracovní místa 7 

Tělesné postižení 4 Tělesné postižení 3 
Zrakové postižení 2 Zrakové postižení 2 

Sluchové postižení 2 Sluchové postižení 2 

 

Počet dotázaných lidí 

Návštěvy doma a v práci 15 Cvičení nouzové evakuace 10 

Tělesné postižení 8 Tělesné postižení 7 
Zrakové postižení 4 Zrakové postižení 2 

Sluchové postižení 3 Sluchové postižení 1 
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Rozsah výzkumu 

Průzkum probíhal v Moravskoslezském kraji od února 2019 do dubna 2020 a měl 

následující postup: 

  

 

Metody výzkumu 

- Analýza legislativy se soustředila na požadavky týkající se přístupnosti obytných a 

pracovních prostor 

1. Analýza české legislativy týkající se
standardů a pravidel pro uzpůsobení 
domácího a pracovní prostředí osob s
postižením

2. Pozorování uzpůsobení bytů a pracovního
prostředí osob s postižením (zrakovým, 
sluchovým a tělesným) a diskuse o 
potřebách osob s postižením vzhledem k 
dočasnému nouzovému ubytování

3. Nahrávání videí týkající se "dobré praxe" v 
oblasti přístpného ubytování a bydlení

4. Účast týmu osob s postižením na cvičení 
nouzové evakuace - ubytování v dočasném 
úkrytu, získávání zpětné vazby
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- Pozorování a přímá komunikace na téma obytných a pracovních prostor, jakými 

jsou domácnosti a kanceláře, kde lidé s tělesným, zrakovým a sluchovým 

postižením tráví svůj čas a přizpůsobili tato místa svým potřebám 

- Průzkum zjišťování potřeb poukazující na nejdůležitější potřeby cílové skupiny 

projektu (osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením) týkající se 

dočasného ubytování 

- Fotografování a video produkce ukazují příklady “dobré praxe” týkající se 

přístupnosti bydlení a pracovišť 

- Hodnocení na základě informací z vyplněných dotazníků zaměřených na potřeby 

přístupnosti osob s postižením během průběhu cvičení nouzové evakuace. Sběr 

návrhů na vylepšení dočasného, nouzového ubytování a poukázání na 

problematické oblasti. 

 

-  

 

 

Ubytovací potřeby pro lidi s postižením

Diskuze

Postřehy z 
ubytovacích a 

pracovních 
prostor

Analýza 
legislativa + 

ostatnch 
zdrojů
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1. Analýza legislativy 
 

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb stanovuje pro Českou republiku technické limity, standardy a požadavky 

na bezbariérový přístup do budov. 

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo 

zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 

postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě 

v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace“). 

Nejdůležitější řešení pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu týkající se 

dočasného ubytování jsou následující:   

- Výškové rozdíly podlahových ploch nesmí být vyšší než 20 mm  

- Povrch podlahových ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu 

- Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, 

který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení 

vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm × 1500 mm.  

Hlavní schodiště a únikové schodistě 

- Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet schodů. Počet schodů za 

sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16. 

- Snížení schodišťové části nesmí být větší než 28 ° a výška schodiště větší než 160 

mm (toto není povinné, pokud je v budově výtah) 

- Schodové části musí být vertikální 

Úchytky při schodech by měly být ve výšce 900 mm 

Prostor před vstupem do místnosti 

- Před vstupem do budovy musí být minimální prostor o rozměrech 1500 mm × 1500 

mm. Jestliže se dveře otevírají ven, šířka prostoru musí být minimálně 1500 mm 

and délka od příchozí strany musí být minimálně 2000 mm. 
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- Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími 

otevíravými dveřmi  

- Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0%).  

Dveře 

- Vstup do budovy musí být široký nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dveří s dvojitými 

křídly musí zajistit otevření ve velikosti nejméně 900 mm. 

- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem 

- Zámek dveří musí být umístěn v maximální výšce 1000 mm od podlahy, klika 

maximálně 1100 mm. 

- Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných. 

- Výjimku tvoří automaticky otevíratelné dveře – u takových nemusí být madla 

Venkovní rampy 

- Rampy musí být opatřeny bariérami zabraňujícími sklouznutí vozíku a vodicí linií 

pro bílou hůl 

- Šířka přístupné rampy musí být minimálně 1 500 mm a jejich podlouhlé sklonění 

může být maximálně 1:16 (6,25%) a sklonění pojezdu 1: 100 (1%) 

- Je-li rampa delší než 9000 mm, musí být rozdělena plochou (nejméně 1 500 mm). 

Tato plocha musí být také na kruhových nebo jiných tvarovaných rampách. 

Rampy – podesty 

- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50(2,0%). 

- Jestliže za rampou pokračuje cesta, musí rampa i cesta být ve stejné výšce. 

- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, 

doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm. 
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Okna 

- V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

- Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do 

výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. 

Hygienická zařízení 

- Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení 

opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech 

zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru 

nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 

Toalety 

- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. 

- V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro 

odpadkový koš 

- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 

900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany 

-  vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný 

zvenku. 

- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. 

-  Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. 

U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.  

- Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která 

je na proti vstupu.  

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.  

- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný 

přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení 

umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.                                                                                          
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- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v 

dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač 

signalizačního systému nouzového volání. 

Umyvadlo 

- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

- Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve 

výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít 

pouze malé umývátko. 

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm 

a ve výši 800 mm nad podlahou 

- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 

- Sklopné zrcadlo nesmí však mít ovládací páku vystupující do prostoru. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením: 

- Vodicí linie (zábradlí) – vodicí linie jsou přirozené vodicí linie jakými jsou stěny a 

umělé vodicí linie, zábradlí. 

- Signální pás –  je zvláštní forma umělé vodicí linie. 

- Vodicí pás přechodu. 

- Varovný pás. 

- Hmatný pás. 

- Akustický prvek. 

- První a poslední schod musí být lehce rozpoznatelný v porovnání s okolím 

- Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky 

nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl  

- Vstupy musí být ve srovnání s okolím snadno rozpoznatelné 

- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být 

ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo 
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pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí. 

 

Řešení pro sluchově postižené v dočasném ubytování jsou následující: 

- Pokud existuje akustický elektronický dveřní zámek, musí být vybaven také 

optickou signalizací. 

- Oboustranný komunikační systém umožní indukční sluch těm, kteří mají nižší 

sluchovou schopnost.  

Symboly 

1. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na invalidním 
vozíku (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm) 

 

2. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým 
postižením (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 
mm) 

 

3. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým 
postižením (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 
mm); jestliže je symbol umístěn ve výtahu musí být nejméně 
50 mm × 50 mm) 

 

4. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející 
dítě v kočárku (nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 
100 mm) 

 

5. Symbol prostoru s přebalovacím pultem (nejmenší 
rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm) 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2009/2009c129z0398p004o001.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2009/2009c129z0398p004o005.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2009/2009c129z0398p004o002.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2009/2009c129z0398p004o003.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2009/2009c129z0398p004o004.png
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2. Obytné a pracovní prostředí osob s 

postižením  
 

Potřeby osob s tělesným postižením ve vztahu k bezbariérovému 
ubytování 

Byt tělesně postiženého člověka se výrazně neliší od ostatních běžných bytů. Tělesně 

postižení většinou požadují individuální úpravy podle toho, jakým postižením trpí. 

Nejčastější úpravy jsou tyto:  

 

 Rovná protiskluzová podlaha (žádné koberce, folie, aj.) 

 Linoleum jedině přilepené  

 Bezprahový prostor (elektrický vozík nepřejede ani dvoucentimetrový práh) 

 Dodržení šířky dveří dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. ….. 

 Dveře nesmí být přiliž těžké na otevírání  

 Na dveřích žádný samozavírač 

 Na dveřích madlo 

 Vodorovná a svislá madla dle individuální potřeby 

 Elektrická zásuvka na dobíjení vozíku (230V) 

 Kuchyňská linka – může a nemusí být se spodními skříňkami 

 U kuch. linky nižší pracovní deska (výška je individuální) 

 Vrchní skříně dostupné z vozíku (výklopné) 

 Sprchový kout dle vyhlášky, (protiskluzový materiál) 

 Páková baterie 

 Postel pevná a betelná, ve výšce posezu vozíčkáře (40 – 45 cm) 

 Tvrdší matrace 
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V případě stanu: 

 Podlaha zpevněná (může být i udusaná hlína) 

 Toalety vč. sprchového koutu řešeno mobilními buňkami Toi Toi 

 

Potřeby nevidomých osob ve vztahu k bezbariérovému ubytování  

Byt nevidomého nebo zrakově postiženého člověka se výrazně neliší od ostatních 

běžných bytů. Nevidomí nebo zrakově postižení lidé většinou požadují individuální 

úpravy podle toho, jakou mírou poškození zraku trpí. Nejčastější úpravy jsou tyto:  

 

 Schody musejí mít protiskluzovou úpravu 

 První a poslední schod nějakým způsobem označit 

 Pevné zábradlí 

 Na zemi vodící lišty 

 Nesmí být žádné snížené stropy, šikminy nebo sloupy 

 Nesmí být plovoucí podlaha (kvůli slepeckému psovi) 

 Hrana oken nesmí být nízko 

 Světlá barva místností, tmavé vypínače (pro slabozraké) 

 Pro slabozraké nalepovací čočky na vypínače signalizujíc, zda je rozsvíceno či 

nikoli 

 Uspořádání nábytku – u zdi (čím jednodušší, tím lepší) 

 WC klasické, ne s dotykovým ovládáním 

 Sprchový kout – ne s dotykovým ovládáním 

 Kuchyňské spotřebiče nesmí být s dotykovým ovládáním 

 Označení pokojů (na klikách brailové písmo) 

 Nesmí být otevřený oheň 
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 Při stavbě tábora – (jednoduše) hlavní ulička, vedlejší uličky 

 Stany nesmí být kruhového půdorysu (nemají se podle čeho orientovat) 

 Školení asistenti 

 

Potřeby hluchoněmých a sluchově postižených osob ve vztahu k 
bezbariérovému ubytování  

U hluchoněmých a sluchově postižených osob není potřeba žádných zvláštních úprav.  

Řešeno by mělo být snad jen zařízení pro varování, např. vibrující náramek apod.   

 

3. Videa příkladů dobré praxe 

zaměřené na přístupné ubytování 
 

Následující témata: 

Přístupný vstup 
(bezbariérový hlavní vstup do 
budovy) 

- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v 
jednom směru a nejvýše v poměru 1:50(2,0%). 

 
- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny 

madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 
750 mm. 

- Před vstupem do budovy musí být minimální prostor o 
rozměrech 1500 mm × 1500 mm. Jestliže se dveře otevírají 
ven, šířka prostoru musí být minimálně 1500 mm and délka 
od příchozí strany musí být minimálně 2000 mm. 

 

video – rampa k domu https://youtu.be/m470xfpiA70 

video – rampa do kanceláře https://youtu.be/p2EZuluAuuo 

Kuchyně - Kuchyně – může, ale nemusí být se sníženými skříňkami 
 

- Kuchyňská pracovní deska snížená (její výška je 
individuální) 
 

- Vyšší skřinky by měly být dostažitelné z elektrického nebo 
manuální invalidního vozíku (měly by se otevírat ze spoda)  

https://youtu.be/m470xfpiA70
https://youtu.be/p2EZuluAuuo
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video –příprava snídaně https://youtu.be/NReSJNNdXiM 

video –příprava kafe v 
kanceláři 

https://youtu.be/08bFIMhDvC0 

Toalety - Prostor kolem toalety, madla 
- Páková baterie 

video - toalety, umývání –
vozíčkář doma 

https://youtu.be/1GCesDVnrMM 

video - toilet, uživatel berlí https://youtu.be/t6sWQE6GV0I 

video – vstup na toaletu – 
vozíčkář v kanceláři 

https://youtu.be/8r8_mk9V2z0 

video - toaleta, vozíčkář v 
kanceláři 

https://youtu.be/RkBJ4Z0JTEQ 

Koupelna  - Protiskluzná podlaha 
- Různé způsoby sezení ve sprše (sedátko, invalidní vozík)  
- Páková baterie 

Video - vana – vozíčkáři https://youtu.be/6yuyTp7GxHM 

Video - sprcha – možnost si 
sednout 

https://youtu.be/qVhwEVnXJLE 

Video - sprcha – uživatel berlí https://youtu.be/t6sWQE6GV0I 

Obývací pokoj – pohovka - Dost vysoká 
- Dostatek místa okolo pohovky 
- Dostatečně tvrdá pohovka, aby bylo snadné se na ni usadit 

i vstát  

Video - pohovka – s berlemi https://youtu.be/5AJRav-ZN6Q 

Ložnice - Pevná a betelná postel ve výšce invalidního vozíku (40-45 
cm) 

- Tvrdší matrace 

Video – postel pro vozíčkáře https://youtu.be/SoSb54pN85c 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NReSJNNdXiM
https://youtu.be/08bFIMhDvC0
https://youtu.be/1GCesDVnrMM
https://youtu.be/t6sWQE6GV0I
https://youtu.be/8r8_mk9V2z0
https://youtu.be/RkBJ4Z0JTEQ
https://youtu.be/6yuyTp7GxHM
https://youtu.be/qVhwEVnXJLE
https://youtu.be/t6sWQE6GV0I
https://youtu.be/5AJRav-ZN6Q
https://youtu.be/SoSb54pN85c
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Shrnutí – univerzální řešení 

Zajistit přístpnost jakéhokoliv prostoru závisí především na typu postižení - někdo 

potřebuje madla a držáky, někdo ne. Existují však základní řešení přístupnosti prostoru, 

které mohou pomoci. V rámci výzkumu jsme hledali taková univerzální řešení, která 

pomohou osobám s postižením, a zároveň nebudou komplikovat život ostatním. Zkrátka 

budou k dispozici, nebudou překážet a v případě potřeby budou využita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rampa ke vchodu (ne kluzká a bez vetších děr, ve kterych by mohl uvíznout konec 

bílé hůlky nebo jiných holí) 

 Posuvný dveře u vchodu i uvnitř 

 Podlaha bez prahů 

 Protiskluzová podlaha (přilepené linoleum) 

 Vodící lišty kolem stěn 

 Stěny ve světlých barvách, tmavé vypínače na stěnách 

 Rozmístění nábytku u stěn 

 Kuchyň - pákové baterie, prostor pod kuchyňskou linkou, snížené skříně, 

manuální zařízení 

 Koupelna – sklopná madla u toalety, sklopné sedátko ve sprše, páková baterie 

 Ložnice – dostatek místa kolem postele, pevná, přiměřeně vysoká postel, sklopné 

pomocné madlo k dostání se na a z postele 

 Posuvné dveře ve skříni 

 Úchyty pro otevření okna, pokud není přístupné ze sedu 
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4. Účast skupiny osob s postižením 

na cvičení nouzové evakuace  

Cvičení záchranné nouzové evakuace se konalo 6. září 2019 v Ostravě a v nedalekém 

městě Hlučín. Akce byla organizována Červeným křížem a Hasičským záchraným sborem. 

V ostravské budově Červeného kříže se shromáždili lidé, kteří byli pro účely cvičení v 

ohrožení a potřebovali převézt do dočasně zbudovaného evakuačního tábora.  

Vybudování tábora, který byl umístěn v areálu hasičské zborjnice HZS Hlučín zajistil 

Hasičský záchranný sbor, resp. jednotka HZS ve městě Hlučín. Scénář nouzové záchranné 

akce předepisoval ohrožení vlivem úniku nebezpečného plynu a jeho nekontrolované 

šíření. Bylo tedy nutné rychle evakuovat lidi z města na jiné bezpečné místo.   

Cvičení se účastnili a posléze hodnotili dvě skupiny účastníků z projektového týmu. Pět 

osob s postižením požádalo záchranáře o pomoc v Ostravě. Dalších 5 postižených 

účastníků dorazilo přímo do záchranného centra v Hlučíně.   

Po příjezdu do budovy Červeného kříže proběhla registrace účastníků, zjištění a 

posouzení jejich zdravotního stavu, účastníkům evakuačního cvičení bylo poskytnuto 

základní jídlo a pití, potřebné léky a místo k sezení. Pokud by osoby s postižením, které 

dorazily do budovy Červeného kříže neměly svého asistenta nebo osobu, která jim byla 

schopna během evakuace pomoci, záchranáři by tuto podporu zajistili sami. Účastníci 

akce museli být trpěliví a nějaký čas vyčkat. Po ujasnění situace, předstoupila vedoucí 

záchranářského týmu a předala všem účastníkům instrukce, jak opustit budovu a kde je 

k dispozic autobus, který je převeze do dočasného evakuačního tábora.  
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Červený kříž zajistil přesun účastníků výtahem dolů do přízemí, následně přes cestu do 

autobusu. Důraz byl kladen klidný a plynulý pohyb osob z budovy do autobusu. Přesun 

pro osoby se zrakovým postižením byl náročný, protože prostředí, ve kterém se 

pohybovaly tyto osoby neznaly a byly zde různé typy nepříjemný překážek (schody,  

obrubníky, vysoké schody do autobusu). Z tohoto důvodu byl jejich přesun z budovy do 

autobusu pomalý. 

Po nastoupení všech účastníků nouzové evakuace, odjel autobus do nedalekého města 

Hlučín, cílovým místem byl areál hasičské zbrojnice. Cesta trvala asi 20 minut. 

V areálu hasičské stanice se všichni účastníci museli znovu zaregistrovat. Tým záchranářů 

z Červeného kříže doprovodil účastníky nouzové evakuace z autobusu na nové místo 
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registrace. Registrace do záchranného tábora přebrala jednotka Hasičského záchranného 

sboru v Hlučín. Při registraci bylo znovu zkontrolováno, zda účastníci měli či mají nějaké 

zdravotní problémy, potřebují lékařskou pomoc nebo mohou být ponecháni v bezpečném 

prostředí bez další aktuální podpory. Během registrace účastníci obdrželi základní 

informace, kde se nachází ubytování ve stanu pro ženy a kde pro muže, dále kde jsou 

dostupní zdravotníci, kde jsou toalety a kde stan s jídlem. 

   

 

Účastníci navštívili všechna místa, která by bylo nutné během pobytu v záchranném 

táboře využít. Hlavní pozornosti se těšily stany určené pro spaní, vhodnost a rozmístění 
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lehátek a jejich celková přísutpnost. Dále byl z hlediska přístupnost posouen jídelní stan 

a toalety.

 

Pro všechny účastníky byl v jídelním stanu připraven oběd. Oběd byl dodán v plastových 

krabičkách s plastovými příbory. Zrakově postižení potřebovali dopomc. 

   

Po obědě účastníci účastníci znovu podrobně prozkoumali stany určené pro spaní. Ty byly 

rozdělené podle pohlaví – zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Jak je patrné z následujících 

obrázků, ve stanech bylo umístěno velké množství přenosných lehátek, stany byly 

vybaveny pro maximální možný počet osob, které by zde mohly přenocovat. Pro naše 
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účastníky byly přenosná lehátka problematická, nicméně s dopomocí bez problémů 

využitelná.   

Hodnocení přístupnosti záchranného tábora bylo následující::  

- Pro tělesně postižené: toalety byly příliš daleko (obtížné pro osoby s berlemi), 

postele ve spícím stanu byly příliš blízko u sebe a nízké, a tak bylo obtížné na 

nich sedět a postavit se z nich. Také byly docela krátké a nebylo kolem nich 

dostatek místa, aby se k nim např. vozíčkář pohodlně dostal. Na druhou stranu 

byly postele přenosné, takže pokud by vystala reálná potřeba, snadno by se 

vytvořilo místo pro invalidní vozík. 
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- U nevidomých účastníků: byl problém s napínacími lany pro stany.  Pro tyto 

účastníky při pohybu v táboře byla nutná asistence. 

- U neslyšících účastníků: díky asistentům, kteří pomáhali s komunikací během 

celé akce, nenastal žádný problém. Pro tyto účasntíky nevyvstal ani žádný 

problém se strukturou tábora.   

 

 


