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ABSTRAKT 
 

Se slovem bariéry se v našich životech setkáváme na každém kroku. Otázkou je, zda 

jsme schopni správně pochopit jejich význam. Bariéry můžeme vnímat v mnoha rovinách 

jako bariéry sociální, informační, generační, architektonické, komunikační nebo například 

lidské. Stěží existuje v naší společnosti člověk, který by se v životě nemusel potýkat s určitým 

druhem bariér.  

Vnímání bezbariérovosti prostředí je v České republice stále velmi zkresleno. Pojem 

bezbariérovost prostředí se pomalu začal objevovat v naší společnosti teprve po roce 1989 

a jsme proto o tři desítky let pozadu v myšlenkovém vývoji vytváření bezbariérového 

prostředí. Západní evropské země šly mnoha cestami při hledání správných řešení v přístupu 

k osobám se zdravotním postižením a tento proces ukázal i cesty špatné. Česká republika 

bohužel nevyužívá výhody inspirace ze zahraničí a vydává se slepě hledat svá řešení, z nichž 

mnohá byla již objevena a lety ověřena jako nevyhovující. 

Z tohoto důvodu naše dvacetiletá demokratická společnost neustále tápe v oblasti 

odstraňování bariér týkajících se osob se zdravotním postižením. Vytváření bezbariérového 

prostředí znamená pro mnohé členy naší veřejnosti (i odborné) stavění nevzhledných ramp 

a plošin u vedlejších vchodů do objektů, nejlépe úplně z dohledu ostatních občanů. Nevzniká 

tak plnohodnotný vstup do budovy pro všechny občany naší společnosti a tím pádem 

nedochází ani k začlenění osob se zdravotním postižením do našich životů. Na jedné straně 

zpřístupněný objekt, pro mnohé zajisté úžasný počin, umocňuje na straně druhé sociální 

exkluzi osoby se zdravotním postižením.  

Ve své práci jsem se v první fázi zaměřila na vytváření bezbariérového prostředí 

s důrazem na odstraňování bariér architektonických, informačních a lidských, následně ve fázi 

druhé na zpřístupňování historických objektů. Základem mého výzkumu se stalo zmapování 

nejprve čtyř českých měst, posléze pěti evropských metropolí. Města jsem analyzovala 

z pohledu universálního designu. To znamená z hlediska přístupnosti pro všechny obyvatele. 

Aby můj rozbor nebyl příliš obecný, použila jsem problémové skupiny osob, pro něž jsou 

různé typy bariér v prostředí určujícím faktorem kvality života. Jedná se o lidi s tělesným, 

zrakovým, sluchovým a mentálním postižením. Domnívám se, že bezbariérové prostředí pro 

takto definovanou skupinu obyvatel se maximálně blíží prostředí přístupnému pro všechny. 
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1 ÚVOD 

V tisícileté historii lidstva stály osoby se zdravotním postižením vždy na okraji 

společnosti, vyřazeny jako osoby posedlé ďáblem nebo jako osoby degradující genetickou 

výbavu lidstva1. Změna přístupu k osobám se zdravotním postižením přišla po první světové 

válce, kdy se domů začali vracet váleční hrdinové s tělesnými postiženími a stát, který je do 

boje vysílal ve jménu cti a národní hrdosti, se k nim nemohl otočit zády. Ve společnosti došlo 

k prvnímu posunu pohledu na osoby s tělesným postižením. Dalším impulsem ke změně byl 

konec druhé světové války, do níž se aktivně zapojily Spojené státy americké se silnou 

národní tradicí. Vyznamenání a uznání válečných hrdinů bylo ve jménu národní cti 

nezbytností. Poprvé zde dochází k řešení bezbariérových přístupů ve slavnostních sálech 

a divadlech. Zároveň schopnosti tehdejších lékařů a terapeutů byly natolik vysoké, že 

umožnily mnohým osobám s těžkým postižením žít nezávisle svůj život, bohužel jenom 

v areálu rehabilitačního centra. Životní prostředí za branami střediska nebylo schopné, bez 

odstranění bariér, válečné hrdiny přijmout. 

Od té doby uplynuly desítky let a přístup k osobám se zdravotním postižením prošel 

v civilizovaných státech významným vývojem. Cílovou skupinou osob pro první bezbariérová 

řešení se staly osoby s postižením tělesným, převážně užívající ke svému pohybu vozíčku. 

Postupně byly brány v potaz problémy lidí se zrakovým a sluchovým postižením, ale vnímání 

bezbariérovosti zůstalo stejné. Vytváření bezbariérového prostředí (barrier-free design) bylo 

stále počinem, který byl určen pro menšinu naší společnosti a z toho vyplývala i efektivita 

tohoto procesu. V letech sedmdesátých přišel významný posun, kdy propagátoři vytváření 

bezbariérového prostředí pochopili právní, ekonomickou a sociální sílu konceptu, jenž by 

reagoval na problémy většiny naší společnosti, neboli konceptu Univerzálního designu 

(Universal Design). Univerzální design přichází s novou myšlenkou, kdy jsou do cílové 

skupiny osob, jež jsou omezovány bariérami okolo nás, zahrnuti senioři, dočasně zranění lidé, 

rodiče s kočárky, turisté se zavazadly, malí nebo velcí lidé, lidé s mentálním postižením, 

osoby s kardiovaskulárními nemocemi a mnoho dalších. Hlavním cílem Univerzálního 

designu je vytvoření bezbariérového prostředí pro všechny osoby naší společnosti. 

                                                 
1 Zhruba do roku 1700 byly osoby se zdravotním nebo mentálním postižením brány jako bezvěrci, poslové ďábla 
a jako s takovými s nimi bylo nakládáno (většina byla umučena nebo upálena). 18. století je mnohem 
přívětivější. Vzniká například první škola pro děti se sluchovým handicapem. Bohužel v 19. století přichází do 
popředí zájmů věda a Darwinova teorie ústící v eugeniku. Mylné představy o zdokonalování lidské genetické 
vybavenosti vedly až k zrůdným opatřením, jakými například byly zákony řešící povinnou sterilizaci osob se 
zdravotním postižením i proti jejich vůli. V roce 1938 byl tento zákon platný ve 33 vyspělých zemích, mezi 
nimiž najdeme Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko, Turecko, Československo a další. K čemu vedly 
pokroucené ideje eugeniky v Německu, není třeba dále rozebírat. 



 14

V současnosti jsou principy Univerzálního designu posunuty dál. Praxe ukázala, že nelze 

vytvořit plně bezbariérový prostor, a proto je základní snahou všech zainteresovaných v tomto 

procesu, se co nejvíce přiblížit dokonalému stavu. 

Česká republika byla myšlenkovým vývojem v oblasti bezbariérovosti po dobu tří 

desítek let absolutně netknutá. Otázkou zůstává: „Je opravdu nutné, abychom znovu 

prozkoumávali cesty, po kterých už mnozí před námi šli a ukázali nám, že nikam nevedou?“ 

Doufám, že moje práce otevře mnohým oči a ukáže jim správný směr. 

1.1 Cíle disertační práce 

Cílem disertace je za prvé vytvořit inspirativní publikaci, jež by ukázala na vhodných 

řešeních ze zahraničí i z České republiky možnosti vytváření bezbariérového prostoru 

s důrazem na historická jádra měst a jejich památky. Za druhé prokázat nezbytnost existence 

fungující koncepce, řešící přístupnost lidských sídel a objektů, ve městech, kde se teprve 

začínají zabývat otázkami bezbariérovosti.  

Výzkum bude proveden na základě podrobného rozboru současné situace v Čechách 

i v zahraničí a ve spolupráci s příslušnými organizacemi (POV, NRZP, Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska). Zmíněné organizace projevily zájem o výslednou výzkumnou 

zprávu.   

1.1.1 Dílčí cíle teoretické části 

Mezí dílčí cíle patří rozšíření znalostí ve zkoumané oblasti, definování úrovně přístupu 

České republiky k otázkám bezbariérovosti obecně a porovnání jej s mnohaletým vývojem 

v zahraničí na základě dostupných textů.  

Definovat postoj Národního památkového ústavu k zpřístupňování českých 

historických objektů. 

Na základě návštěvy jednotlivých měst, studia vybraných textů a emailové 

korespondence s dotčenými osobami, sepsat strategii vybraných zahraničních měst v oblasti 

zpřístupňování historických objektů.   

1.1.2 Dílčí cíle praktické části 

Zmapovat současnou situaci ve vybraných městech českých a zahraničních. Mezi 

vybraná města jsou zařazena ta, u kterých je patrný posun nejen v rovině teoretické (v rámci 

strategických plánů), ale i v oblasti praktického řešení bezbariérovosti.  
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Analyzovat příčiny úspěchů či neúspěchů. Sepsat základní kostru koncepce vytváření 

bezbariérového prostředí využitelné pro účely městských úřadů a organizací osob se 

zdravotním postižením. 

Získat potřebnou fotodokumentaci úspěšných bezbariérových realizací v Čechách, ale 

především v zahraničí, pro potřeby sepsání nového textu, inspirujícího k originálním řešením 

bezbariérových úprav. 

1.2 Hypotézy 

� Je nutná koncepce při vytváření bezbariérového prostředí v našich městech? 

� Lze zpřístupnit historické objekty? 

� Jaký je přístup české společnosti k osobám se zdravotním postižením? 

� Jaký je stav bezbariérovosti v Čechách? 

� Jaký je přínos myšlenek Univerzálního designu v procesu přeměny postojů české 

veřejnosti k osobám se zdravotním postižením? 

� Jaký je ekonomický přínos pochopení myšlenek Univerzálního designu? 

� Je nutné zpřístupňovat historická centra našich měst všem osobám naší společnosti? 

� Jaký je dopad zpřístupnění historických jader měst na turismus dotčeného města? 

 

1.3 Současný stav v dané vědní problematice 

1.3.1 Zahraničí 

Vyspělá zdravotní technika a zvyšující se životní úroveň zapříčiňuje demografický 

posun populace neboli stárnutí obyvatelstva2. 

„Lidé celosvětově stárnou, generace seniorů se v následujících dvaceti letech 

zdvojnásobí, v dnešní době narozené děti mají padesátiprocentní šanci, že se dožijí sta let.“ 

Zdroj: Universal Design Handbook, E. Ostroff, W. Preisser, Mc Graw-Hill 

Professional, New York, 2001 

 

Design obecně by měl na tuto situaci reagovat. Podobnost můžeme hledat například 

u designu ekologického, kde je snahou reagovat na zhoršující se stav našeho životního 

                                                 
2 2004 Disability Status Report United States, Rehabilitation Research and Training Center on Disability 
Demographics and Statistics 
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prostředí. Design for All je návrhový proces, jenž poprvé vnímá uživatele a jeho konkrétní 

potřeby3.  

Teorie   

Implicit design je způsob navrhování životního prostředí, budov a objektů bez ohledu 

na potřeby uživatelů. Návrhy jsou vymýšleny pro imaginární osobu nejvíce podobné 

Le Corbusierova Moduloru. Člověk a jeho potřeby jsou vnímány pouze v rámci statistických 

údajů. Architekti, designeři si neuvědomují, že průměrný člověk neexistuje. Nikdo nežije 

v 2,3 pokojovém bytě, nikdo nepodniká 3,7 výletů za rok a nikdo nemá 1,7 dětí4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Average person, Project Liberate Diversity, 2005, EIDD Sweden, www.designforalla.se/inenglish 
Obr. 2 Teorie Mismatch,  
M. Wijk, POLIS 5th Meeting - Mid Term Review, Warsava, 15/09/05, Silvio Sagramola Speech. 
 

Teorie M. Wijka5 přesně popisuje vývoj myšlení v oblasti vytváření bezbariérového 

prostředí. Ilustrace vpravo ukazuje vztah mezi potřebami imaginární, ideální osoby a potřeb 

všech lidí v naší společnosti. Je evidentní, že Implicit design nesplňuje požadavky kvalitního 

navrhování pro všechny. Implicit design byl do roku 1970 jediným způsobem navrhování. 

Designing for the disabled přichází na scénu v sedmdesátých letech, kdy se organizace 

zdravotně postižených začínají zasazovat za práva svých členů. Formulují speciální potřeby 

jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením, jež jsou ve formě pravidel, norem 

a kritérii aplikovány při navrhování. Pojem přístupnost objektů a životního prostředí je spojen 

                                                 
3 V březnu 2008 byla podepsána deklarace v Kyotu, kterou se podepsaní zaručují k šíření udržitelného designu, 
zaměřeného na lidské potřeby.  
Zdroj: 
http://www.cumulusassociation.org/images/stories/Current_affairs_files/kyoto_design_declaration2008.pdf 
4 Project Liberate Diversity, 2005, EIDD Sweden, www.designforalla.se/inenglish 
5 Teorie Mismatch - Universal Design 17 Ways of thinking and Teaching, edited by J. Christophersen, Haslum 
Grafiske, 2002 
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s navrhováním pro osoby se zdravotním postižením a implikuje jistou míru sociální exkluze 

těchto občanů. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. 3 Teorie Mismatch, M. Wijk, POLIS 
5th Meeting – Mid Term Review, Warsava, 15/09/05, 
Silvio Sagramola Speech. 
 

Integral Approach/ Universal Design6 (fenomén let devadesátých) přichází 

s myšlenkou sjednocení všech speciálních potřeb osob se zdravotním postižením, ale i osob 

na první pohled zdravých, přesto v našem prostředí často znevýhodněných, jakými jsou 

například rodiče s kočárky, senioři, dočasně zranění atd. 

 
Obr 4,5 Teorie Mismatch, 
 M. Wijk, POLIS 5th Meeting – Mid Term Review, Warsava, 15/09/05, Silvio Sagramola Speech. 
 

 

Z ilustrací je patrné, že ani Universal design neplní stoprocentně požadavky nás všech. 

„Musíme si uvědomit, že čtverec nemůže dokonale pokrýt kruh. Musíme přestat uvažovat 

v pojmech standardizovaného obrázku člověka“. 

Zdroj: Silvio Sagramola Speech, POLIS 5th Meeting – Mid Term Review, Warsava, 
15/09/05,  

  
                                                 
6 V roce 1989 bylo založeno „The Center for Universal Design“ (původně The Center for Accessible Housing“) 
architektem a zavilým advokátem myšlenek Universálního designu Ronaldem Macem.  
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Human diversity způsob navrhování vychází z nového přístupu k lidské osobnosti. 

Místo dělení lidí do specializovaných kategorií, se soustředí na lidské působení v životním 

prostředí. Podstatné jsou lidské funkce jako poslouchání, pozorování okolí, vnímání okolí, 

dotýkaní se, dýchání, porozumění, pohyb, vnímání tepla a zimy atd.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr 6 Teorie Mismatch, M. Wijk - POLIS 5th 
Meeting – Mid Term Review, Warsava, 15/09/05, 
Silvio Sagramola Speech 
 

Výzvou současnosti je hledat řešení pro každé výše uvedené hledisko s nadějí, že bude 

následně pokryta každá funkce sadou všech možných, dostupných řešení. 

 

Praxe 

Problémy bezbariérovosti jsou teoreticky řešeny již několik desítek let, bohužel 

praktické výsledky v této oblasti značně pokulhávají7. Poslední desetiletí je charakterizováno 

těžkým přerodem normativního barrier-free designu8 v Design univerzální.  

 

Významné mezinárodní organizace a dokumenty 

Institute for Human Centered Design dříve Adaptive Environments (USA)9, 

International Association for Universal Design (Japan) a Design for All (Evropa) 10 tvoří 

kostru mezinárodní spolupráce v oblasti navrhování ve jménu Univerzálního designu11. 

Organizace AE, jež byla založena významnými představitelkami Universálního designu 

E. Ostroff a C. B. Able, představuje první vzdělávací centrum nejprve bezbariérového, 

                                                 
7 A Europe Accessible for All, Report from the group of experts set up by the european commision, říjen 2003, 
www.polis-ubd.net 
8 Barrier-free design neboli Designing for the Disabled 
9 Stránky této organizace poskytují nevyčerpatelné množství knih, zabývající se Universálním designem, 
bezbariérovostí viz http://www.adaptenv.org/ 
10 Všechny zmíněné organizace pořádají konference, přednášky, výukové programy 
viz http://www.adaptenv.org/, http://www.designforalleurope.org/, http://www.iaud.net/en/ 
11 Pořádané konference těmito organizacemi:New York 1998, Providence 2000, Yokohama 2002, Rio de Janeiro 
2004, Kyoto 2006) 
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následně univerzálního designu s mezinárodní působností. Dvaadvacetiletá působnost AE 

vyústila v roce 2001 v sepsání knihy Universal Design Handbook12. Tato publikace 

celosvětového charakteru, na níž se podíleli autoři z osmnácti zemí, se stala základním 

pilířem teorie Univerzálního designu. Hlavním cílem díla je rozšíření principů Univerzálního 

designu mezi designery, architekty, projektanty, vládní politiky, advokáty lidských práv 

a všechny ostatní zainteresované skupiny odborníků. Více než tisícistránková kniha, doplněna 

CD, vyčerpávajícím způsobem popisuje vývoj přístupu k vytváření bezbariérového prostředí 

ve všech kontinentech našeho světa. V současné době se spoluzakladatelka této organizace 

E. Ostroff snaží motivovat osoby se zdravotním postižením k zapojení do procesu navrhování 

užitných věcí, ale i prostředí kolem nás. 

Klíčovým dokumentem v historii vytváření bezbariérového prostředí byl 

The Americans with Disabilities Act (ADA)  13 z roku 1990, jenž se stal vyústěním 

dlouholetých snah hnutí amerických válečných veteránů za rovnoprávné podmínky 

k plnohodnotnému životu14. Invalidita je zde definována jako „fyzické či mentální 

znevýhodnění, jež podstatně limituje hlavní životní aktivity“. Takto postavená definice 

vykazuje známky exkluzivního přístupu k osobám se zdravotním postižením a je naprosto 

odlišná od definice uvedené o deset let později v knize Universal Design Handbook, kde 

neexistují handicapovaní lidé, ale lidé omezováni architektonickými, sociálními, generačními, 

informačními, ekonomickými a jazykovými bariérami v prostředí kolem nás! Úkolem 

Univerzálního designu je tyto bariéry odstraňovat nebo jim předcházet.  

Původně European Institute for Design and Disability (EIDD), od roku 2006 

Design for All15, je mezinárodní organizací založenou v roce 1993 v Dublinu. Smyslem této 

organizace je propojení potřebných lidí a lidí schopných pomoci. DfA se snaží vytvářet 

spojení mezi organizacemi zdravotně postižených a odborníky zainteresovanými ve tvorbě 

bezbariérového prostředí. Spolupráce je založena na fungující síti středisek v osmnácti zemích 

Evropy. Snahy této organizace vyústily v sepsání Stockholmské Deklarace (09/05/04), 

formálně krátkého, ale obsahově důležitého textu.  

                                                 
12 Universal Design Handbook, E. Ostroff, W. Preisser, Mc Graw-Hill Professional, 2001. V roce 2010 vyšlo 
druhé vydání této knihy. 
13 The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) zkrácený název United States (Pub.L. 101-336, 
104 Stat. 327, ustanovený1990-07-26), uzákoněno v čl. 42 kodexu federálních zákonů USA § 12101 následně 
uzákoněný 26/07/90 prezidentem Georgem H. W. Bushem. 
14 Milníkem v historii bojů za rovnoprávnost osob se zdravotním postižením byl soudní proces Brown vs. 
The Board of Education v roce 1954, kde bylo ustanoveno, že: „Separate is not equal.“ 
V roce 1973 vešel v platnost „Rehabilitation Act of 1973“, který zakazuje diskriminaci na základě postižení 
v jakékoliv oblasti, jež je dotována nebo přímo financována státem. ADA z roku 1990 vychází z tohoto zákona. 
V místech, kdy byl původní zákon vágní je přesný a konkrétní, rozšiřuje své působení na soukromý sektor. 
15 Změna názvu odráží myšlenkový posun od exkluzivního přístupu k přístupu inkluzivnímu. 



 20

“Good design enables, bad design disables” 

„Design for All is design for human diversity, social inclusion and equality“ 

Zdroj: Stockholmská Deklarace, přijata 09/05/04 na výročním setkání DfA. 

 

Neméně významným dokumentem ze začátku tohoto století je Madridská deklarace, 

přijatá 23. března 2002 na kongresu o osobách se zdravotním postižením v Madridu. Body, 

jež byly ustanoveny v tomto dokumentu, budou po dlouhou dobu přínosem v přístupu 

k osobám se zdravotním postižením. Šest bodů konkrétně definuje podstatné problémy v naší 

společnosti a zároveň nabízí jejich řešení. Pro představu uvádím zmíněné body16: 

� Zdravotní postižení je otázkou lidských práv 

� Zdravotně postižené osoby požadují rovné příležitosti, nikoliv charitu 

� Bariéry ve společnosti vedou k diskriminaci a sociální exkluzi 

� Zdravotně postižené osoby: opomíjení občané 

� Zdravotně postižené osoby představují různorodou skupinu 

� Zákaz diskriminace + pozitivní akce = sociální inkluze 

 

Významné konference 

� Konference pořádané organizací Adaptive Environments, zabývající se problematikou 

rozdílů mezi Assistive Technology, Barrier-free designem a Universal Designem: 

„Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design“ 

byla uspořádána postupně v New Yorku(1998), Providence (2000), Yokohamě (2002), 

Riu de Janeiru (2004) a Kyotu (2006). 

� Konference a workshopy pořádané organizací POLIS se zaměřují na vytvoření 

diskusního fóra v rámci Evropské Unie, které by mělo nastínit společnou politiku 

zpřístupňování evropských zemí.  

 2nd POLIS Workshop in Poland, Warsaw, 2005 

 The 1st International POLIS-BAS Conference in Bruges-Gits, 2006 

 The 4th International Conference on Developmental Disability in Tel Aviv, 2006 

� ENAT International Congress, Tourismus for All Ve Valencii, 2007 

� Výroční konference pořádané DfA ve Vilniu a Kyotu, březen 2008  

� „Breaking down barriers: Best Practices in Universal Design for Libraries pořádané 

AE v Bostonu, únor 2010 

                                                 
16 více na http://www.centrumlada.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600149&id_ktg=50&p1=1020 
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� 3rd International Conference for Universal Design v Hamamatsu, 31. říjen 2010 

„…We are diverse. Our cultures are diverse. Our habits are diverse. But we share 

a common humanity. We all laugh, we all cry, we all mourn. Through Universal 

Design our goal is to eliminate discrimination, empower people to celebrate their 

differences, to make one unified Word…“. 

Zdroj: Výňatek z deklarace z konference v Hamamatsu, 

http://www.ud2010.net/news/en_101108.html 

 

Legislativa17  

V rámci Evropské unie je legislativní rámec týkající se otázek přístupnosti životního 

prostředí roztříštěný. Stupeň vývoje přístupu k vytváření bezbariérového prostředí 

se v členských zemích značně liší. Jedním z cílů zasedání Evropské rady v Lisabonu 

v roce 2000 se stalo ustanovení efektivního legislativního systému v rámci Evropy. 

V současnosti můžeme říci, že sjednocení zákonů, týkajících se bezbariérovosti životního 

prostředí, není reálně možné18 ani nutné. Legislativa jednotlivých členských zemí, tam kde již 

existuje, je velmi obdobná, liší se pouze v drobných detailech19.  

 Podobnost legislativ iniciuje identické problémy, s nimiž se potýkají všechny 

zúčastněné státy v procesu odstraňování bariér. Kontrola prosazování zákonů je mizivá! 

Zákonem stanovené požadavky se stávají zastaralými a proces jejich modernizace je příliš 

pomalý. Legislativa se soustředí na bezbariérovost hlavních vstupů a objektů samých, ale je 

opomíjen veřejný prostor. Často je veškerý zájem orientován převážně na potřeby osob 

na vozíčcích. Ostatní menšinové skupiny jsou zcela opomíjeny20. 

V legislativě nadnárodní dochází ke změnám v přístupu k osobám se zdravotním 

postižením. Důkazem toho je konečné podepsání Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením21, kde jsou poprvé tito občané vnímáni jako lidé se svými právy a možnostmi, 

nikoliv pouze jako objekty charity a dobrodiní22. 

                                                 
17 Přehled legislativy viz kapitola 13. 
18 Poznatek získaný na konferenci IP ERASMUS PROGRAMME, Bratislava 05/08 
19 Například: Rakouská a německá legislativa požaduje podélný sklon komunikace 6%. Legislativa česká pouze 
8,33%. 
20 Legal and Policy Instruments, Standards and Technical Specifications, 2nd POLIS Workshop Warsaw,  
16/08/ 2005, Jan Desmyter, BBRI 
21 Convention on the Rights of Persons with Disabilities podepsána 19. května 2009 Organizací spojených 
národů. 
22 Téma evropské legislativy je přehledně zpracováno v knize „Občané se zdravotním postižením a veřejná 
správa, kol. autorů, Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2005 
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1.3.2 Česká republika 
 

Česká republika se neustále nachází, co se týče vytváření plně bezbariérového 

prostředí, v propadu několika desítek let. Přerod v myšlení je pomalý a nedostačující. 

Integrace současných myšlenek Univerzálního designu do systému vzdělávání dotčených 

profesí je mizivá23. Obecně můžeme říci, že jsou u nás bariéry vnímány pouze z pohledu osob 

na vozíčcích, případně osob se zrakovým postižením. Myšlenky Univerzálního designu 

se pohybují pouze v teoretické rovině konferencí mezi specializovanými odborníky. 

Z výše uvedeného vyplývá množství a kvalita dostupné literatury v Čechách24. 

Vzhledem k tomu, že veškerá dostupná literatura u nás je více či méně přepisem dostupné 

legislativy, začnu jejím přehledem, jenž ukáže nepatrný myšlenkový pokrok ve dvacetiletém 

vývoji vytváření bezbariérového prostředí v České republice. 

 

Legislativa 

Obecně můžeme říci, že v současnosti v Čechách nemáme zákon, týkající se přímo 

osob se zdravotním postižením. Problémy osob se zdravotním postižením jsou součástí 

mnoha zákonů (zákon o zaměstnanosti, školský zákon, zákon o sociálních službách a další). 

Nikde ale není například definován pojem „osoba se zdravotním postižením“. 

Antidiskriminační zákon z roku 2006 určitou měrou vymezuje zákaz diskriminace osob se 

zdravotním postižením. Jedním z hlavních cílů v této oblasti by se mělo stát ustanovení práv 

nás všech a tedy i osob se zdravotním postižením v Listině základním práv a svobod.  

Následující text se věnuje především vyhláškám a zákonům, řešícím odstraňování 

architektonických bariér. 

 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 53/85 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu, se věnuje převážně bariérám, týkajících se osob na vozíčcích. Osoby se 

zrakovým nebo sluchovým postižením jsou zmíněny pouze okrajově25. Lidé se zdravotním 

postižením obecně jsou zde definováni jako „invalidní lidé“! Tento pojem je v současnosti 

z hlediska rovnoprávnosti všech osob ve společnosti naprosto nevyhovující. Z technického 

                                                 
23 V tomto směru je nutné zmínit několikaleté působení doc. Ing. arch. Ireny Šestákové na FA ČVUT, kde byla 
prosazena výuka o bezbariérovosti v povinných předmětech. Každoročně je v prostředí školy pořádána 
ve spolupráci s POV a SONS akce „Překonejme bariéry“. 
24 Bohužel ani významná literatura světová není snadno dostupná.  
25 Příloha k vyhlášce odst. 1.4.3., 1.4.4., 1.7.6., 1.7.7., 2.4.3., 2.4.7., 2.5.2., 2.5.3. 
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hlediska vyhláška platně určila parametry rampy a i ostatní rozměry byly následně zvětšeny 

řádově o centimetry. Text byl sepsán ve spolupráci se Svazem invalidů26.  

 Stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu respektive 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., jež přesně vymezuje stavby 

a objekty, jichž se vyhláška týká. Určuje rozměrové parametry osoby na vozíku, definuje 

základní pojmy27 a určuje podrobně technické parametry bezbariérových úprav. Vyhláška řeší 

tvorbu bezbariérového prostředí nejen z pohledu osob na vozíčcích, ale i osob zrakově 

postižených. Základním rozporem tohoto textu je chybné vymezení dotčených objektů. Text 

stanovuje povinnost zajistit bezbariérové úpravy pouze v částech objektů občanských staveb 

určených pro veřejnost a dále v objektech určených přímo pro zaměstnávání osob s těžkým 

zdravotním postižením a v objektech, kde se předpokládá zaměstnání více než dvaceti osob 

pouze tehdy, pokud to provoz v těchto stavbách umožňuje28. Toto ustanovení diskriminuje 

osoby se zdravotním postižením při vytváření rovných příležitostí v zaměstnání. Vyhláška 

369/2001 Sb. prošla během roku 2009 novelizací, proběhla řada kol jednání s dotčenými 

organizacemi zdravotně postižených29 a byla připomínkována v rámci jednotlivých částí 

ministerstev. V listopadu 2009 vešla v platnost nová Vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj 398/2009 Sb.  

 Zjednodušeně můžeme říci, že tato vyhláška je vylepšenou verzí vyhlášky předchozí. 

Změny počtů požadovaných vyhrazených stání pro osoby se zdravotním postižením, počtů 

vyhrazených míst v prostorách pro shromažďování, velikostí WC kabin30 nebo změny sklonů 

ramp jsou pouze krátkým výčtem nových prvků ve Vyhlášce 398/2009 Sb. Podstatný rozdíl 

nacházím ve faktu, že se vyhláška detailně zabývá jak osobami s tělesným postižením, tak 

osobami se smyslovým postižením. Veškeré úpravy jsou rozebrány konkrétně pro tu či onu 

skupinu lidí. 

                                                 
26 Jednotná celostátní společenská organizace v ČR sdružující české občany postižené invaliditou nebo závažnou 
trvalou zdravotní poruchou. Jeho hlavním posláním bylo účinně pomáhat trvale zdravotně postiženým občanům 
při překonávání fyzických, psychických, sociálních a jiných důsledků invalidity a při vyhledávání přiměřených 
možností jejich účasti na životě. Založen 1952; od 1969 organizován na federativním základě. Nejvyšším 
orgánem svazu v ČR byl republikový výbor. Zdroj: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/99253-svaz-invalidu 
27 např.: vodící linie, varovný pás, šikmá rampa, signální pás…. Osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace jsou zde vymezeny jako osoby postižené pohybově, zejména osoby na vozíku pro invalidy, zrakově 
či sluchově postižené, jako osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do 
tří let, popřípadě osoby s mentálním postižením. 
28 Bezbariérové stavby, H. Šnajdarová, ERA, 2007 
29 POV, SONS, NRZP 
30 Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm (dříve 1600 mm) a hloubku 2150 mm (dříve 1800 mm). 
U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit na 1600x1600 mm (dříve 1400x1400mm). 
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Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb31., ustanovuje způsob 

vedení realizace stavby tak, aby byly dodrženy obecně technické požadavky, zabezpečující 

užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.32, o obecných technických 

požadavcích na výstavbu, řeší zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace 

a územně plánovacích podkladů. V částech řešících bezbariérovost pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace odkazuje přímo na vyhlášku 369/2001 Sb/resp. 

vyhlášku 398/2009 Sb. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 501/2006 Sb.33, o obecných požadavcích 

na využívání území, stanoví podmínky pro navrhování veřejných prostranství tak, aby bylo 

umožněno jejich bezbariérové užívání.  

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskrimina ční zákon) z roku 2006 jasně vymezuje zákaz diskriminace mimo jiné 

z důvodu zdravotního postižení. Za nepřímou diskriminaci je považováno i opomenutí nebo 

odmítnutí přijmutí přiměřených opatření k umožnění přístupu k zaměstnání, výkonu pracovní 

činnosti, vzdělávání nebo využití služeb pro veřejnost, osobám se zdravotním postižením. 

Legislativní rámec řešící otázky bezbariérovosti v České republice je dobře 

koncipován. V tomto ohledu jsme s evropskou legislativou na stejné úrovni. Bohužel 

úspěšnost prosazování jednotlivých zákonů a jejich kontrola je mizivá. Důsledky můžeme 

vidět u mnoha rekonstrukcí i novostaveb, kdy jsou mnohdy bezbariérová opatření zcela 

opomíjena.  

V současné době probíhá připomínkování návrhu normy ISO/DIS 21542 Pozemní 

stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí. „V některých parametrech je 

tento návrh evropské normy přísnější než národní předpis - vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 398/2009 Sb., místy lépe formuluje požadavky na bezbariérová řešení staveb“.  

Zdroj: E-noviny POV – Aktuality projektu přes bariéry, 

http://www.pov.cz/dokumenty/aktuality-7-4.pdf 

 

                                                 
31 Tato vyhláška byla změněna Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 492/2002 Sb. 
32 V srpnu 2009 nahrazena vyhláškou 268/2009 Sb.  
33 Tato vyhláška byla novelizována Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 20/2011 Sb. 
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Literatura 

Česká literatura věnující se otázkám bezbariérovosti vychází více či méně z české 

legislativy. Ačkoliv mezi vydáním první a poslední publikace uplynulo téměř dvacet let, 

myšlenkový posun je zcela nepatrný. Stavby bez bariér, Výstavba pro osoby se sníženou 

schopností pohybu34 podobně i Bezbariérové řešení staveb35 jsou komentovaným přepisem 

vyhlášky č. 53/85 Sb. respektive vyhlášky 369/2001 Sb. Texty jsou doplněny technickými 

kresbami uvedených parametrů. Rozdílnost knih vyplývá z odlišností vyhlášek, tzn., druhá 

kniha ve svém rozsahu pokrývá do určité míry i potřeby osob se zrakovým postižením. Další 

publikací podobného charakteru je kniha Bezbariérové stavby E. Šnajdarové36. Ta poskytuje 

podrobný výčet současné legislativy, detailně se věnuje parametrům osoby na vozíku a jejich 

potřebám a pokrývá i otázky týkající se osob se zrakovým postižením. Místo technických 

kreseb autorka použila fotografie. Text doplněný fotografiemi čtenáře uvádí do světa bariér 

a ukazuje jejich případná odstranění. Zajímavou částí knihy je příloha věnovaná sportu pro 

osoby se zdravotním postižením. Je zde uveden podrobný výčet sportů, jejich pravidel 

a technických parametrů požadovaných sportovní ploch. 

Zmíněná tři díla spojují shodné nedostatky, které bychom mohli prominout první 

uvedené knize, jako první vlaštovce v této oblasti u nás. Publikace „Stavby bez bariér, 

Výstavba pro osoby se sníženou schopností pohybu“ používá termínu „invalidní lidé“, 

od něhož bylo následně upuštěno a byl nahrazen obecnějším výrazem „osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace“. Otázkou zůstává, zda tento posun neproběhl pouze 

v teoretické rovině legislativy a psaných textů?! Jednostranné zaměření pouze na osoby 

s tělesným postižením respektive zrakovým postižením v uvedených dílech neustále evokuje 

chybnou představu, že bezbariérové prostředí je nutné vyvářet pouze pro tyto skupiny lidí,37 

jež jsou nadále vnímány jako skupiny „jiných“ nebo také jinak řečeno „invalidních“ osob.  

Technicko-popisný přístup k vytváření bezbariérového prostředí je společný všem 

uvedeným knihám. Typizovaná řešení a rozměrové parametry bezbariérových úprav tvoří 

kostry obsahu textů. Přičemž rozdílnost je opravdu minimální viz obrázky níže. Tyto 

publikace nemohou architekty, projektanty a další dotčené profese motivovat ani inspirovat 

k zajímavým řešením otázek bezbariérovosti. Pouze nabízejí výčet minimálních rozměrů 

a typizované dispozice. 

                                                 
34 Stavby bez bariér, Výstavba pro osoby se sníženou schopností pohybu, M. Maxa, M.Mikula, J. Skopec, 
J. Zapletalová, ČSVA, Praha, 1991 
35 Bezbariérové řešení staveb, druhé, upravené a doplněné vydání, J Skopec, Nakl. ARCH, Praha, 2001 
36 Bezbariérové stavby, E. Šnajdarová, ERA, Brno, 2007 
37 Ostatní skupiny osob jsou zmíněny v rámci definice osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci 
celého díla tento fakt zaniká. 
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Jedním z posledních děl z této kategorie je kniha Bezbariérové užívání staveb38, 

která je metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Vyhláška je zde doplněna obrázky 

a vysvětlujícími komentáři autorky k jednotlivým bodům. 

Publikace Budovy bez bariér Návrhy a realizace39, je zatím posledním počinem 

v této oblasti. Jedná se o názorně pojednanou, ilustrovanou vyhlášku 398/2009 Sb. Pro ty, pro 

něž je jednodušší zapamatovat si fakta, pokud jsou spojena s obrazovým vjemem, je tato 

publikace perfektní pomůckou při práci s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Knihy Život bez bariér40 a Projektujeme bez bariér41 byly napsány autorkou-

architektkou, jež do nich promítla své osobní životní zkušenosti osoby žijící na vozíčku. První 

dílo seznamuje čtenáře s obecnými potížemi, které potkávají vozíčkáře v každodenním životě. 

V druhé publikaci autorka komentuje vyhlášku 369/2001 Sb. a následně sama uvádí 

bezbariérová řešení, jež jsou doplněna obrázky a dispozicemi. Rozšířeným prvkem 

ukázkových dispozic je kruh o průměru 150 cm, jenž je vždy vepsán do prostoru místnosti. 

Důraz na tento prvek je zřejmý. Obávám se však, že neznalý čtenář může vnímat kruh 

o poloměru 150 cm jako dostačující důkaz bezbariérovosti dispozice, což je dojem zcela 

mylný. Dispozice musí být pečlivě do detailů řešena i s umístěním nábytku, aby nedocházelo 

ke kolizním místům, či nedostatku manévrovacího prostoru. Pomůcka ve formě vepsání kruhu 

o průměru 150 cm je opravdu pouze orientační. Obě díla jsou vcelku pochopitelně výrazně 

zaměřena pouze na potřeby osob s tělesným postižením. Problematiky osob se zrakovým 

postižením se autorka dotýká pouze okrajově. Podobně, jako u výše zmíněných textů, nejsou 

publikace příliš inspirativní, o idejích Univerzálního designu se vůbec nezmiňují.  

                                                 
38 Bezbariérové užívání staveb, Ing. Renata Zdařilová, Ph. D., Informační centrum ČKAIT, Praha 2011 
39 Budovy bez bariér Návrhy a realizace, I. Šestáková, P. Lupač, GRADA Publishing, Praha 2010 
40 Život bez bariér, Ing. arch. D. Filipiová, GRADA Publishing, Praha, 1998 
41 Projektujeme bez bariér, Ing. arch. D. Filipiová, MPSV, Praha, 2002 
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7             8 
 
Obr. 7 Min. rozměry WC. Stavby bez bariér, Výstavba pro osoby se sníženou schopností pohybu, M. Maxa, 
M. Mikula, J. Skopec, J. Zapletalová, ČSVA, Praha, 1991. 
Obr. 8 Min. rozměry WC při rekonstrukci a v novostavbě. Bezbariérové řešení staveb, druhé, upravené 
a doplněné vydání, J. Skopec, Nakl. ARCH, Praha, 2001 
 

 

9     10         11 
 
Obr. 9 Min. rozměry WC při rekonstrukci a v novostavbě. Bezbariérové řešení staveb, druhé, upravené 
a doplněné vydání, J. Skopec, Nakl. ARCH, Praha, 2001 
Obr. 10, 11 Min. rozměry WC při rekonstrukci a v novostavbě. Bezbariérové stavby, E. Šnajdarová, ERA, Brno, 
2007 

 

Prvním pokusem o soupis bezbariérově přístupných historických objektů se stala 

publikace Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby 

se sníženou schopností pohybu42. Toto dílo ani vzdáleně nesplňuje úlohu informační brožury 

pro osoby s tělesným postižením. Z uvedeného seznamu památek je evidentní, že výběr 

                                                 
42 Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu, 
K. Burešová, O. Šefců, C-Copy centrum, Praha, 2004 
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objektů a jejich mapování bylo provedeno bez účasti osoby na vozíčku. Pro dokreslení 

představy o úrovni poskytnutých informací zde uvádím několik citací. 

„Toalety jsou přístupné, ale bohužel nejsou upraveny pro vozíčkáře.“ (str. 11), 

Toalety se nacházejí mimo objekt, cca 100 m, ale jsou přístupné po třech schodech. (str. 13), 

Na prohlídku zámeckých interiérů je možné se dostat s pomocí – je nutné vynést vozíček 

po zhruba třiceti nízkých schodech. (str. 60).“ 

Výroky podobné výše uvedeným nejsou v doprovodných komentářích jednotlivých 

objektů výjimkou, což potvrzuje neznalost autorů v oblasti mapování a posuzování 

bezbariérovosti historických památek.  

Podobných chyb se dopouštějí i publikace Jak dobýt hrad památky takřka 

bez bariér I, II 43, které bychom mohli považovat za soupis pražských i mimopražských 

bariérových památek z fondu NPÚ. Mimopražské památky jsou děleny dle krajů. Objekty 

jsou slovně popsány. V druhém dílu je zahrnuto 106 objektů, z nichž je pouze 7 plně 

bezbariérových. Zbytek památek se dělí na zcela bariérové (65) a částečně přístupné (34). 

Způsob popisování objektů se shoduje s výše uvedeným textem. Nelze však neocenit uvedení 

konkrétních kontaktních informací u každé památky, ty jsou pro každého eventuálního 

návštěvníka významnou pomocí. Všechna tři díla vychází z iniciativy NPÚ, což je zajisté 

chvályhodné. Bohužel je zřejmé, že myšlenky Univerzálního designu, týkající se přístupu 

k osobám se zdravotním postižením, tu nejsou zcela známé.  

Zajímavým počinem na poli mapování historických objektů z hlediska bezbariérovosti 

je atlas Pražská památková rezervace Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou 

schopností pohybu44. Tato publikace se dotýká pouze Prahy. Jedná se o podrobný atlas 

historické Prahy. Přímo pro tento text byl navrhnut nový piktografický systém, jenž postihuje 

nejen přesně charakter přístupnosti objektu, ale i svažitost okolních komunikací nebo 

bezbariérovost přilehlé dopravy. Bezbariérovost památek je vyznačena v mapě a následně 

doplněna textem v seznamu objektů. Obě publikace jsou přínosem v oblasti informovanosti 

osob s tělesným postižením o možnostech využití volného času.45 Významně tak ovlivňují 

možné počty nových návštěvníků mnoha památek a zároveň přispívají k sociální inkluzi osob 

se sníženou schopností pohybu do společnosti. Podobně i v Českém Krumlově byl vydán 

                                                 
43 Jak dobýt hrad památky takřka bez bariér I, II, M. Jančo, K. Burešová, O. Ševců, NPÚ, Praha, 2007 
44 Pražská památková rezervace Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu, zpracovala POV 
ve spolupráci s Vydavatelstvím MCÚ s.r.o, České Budějovice, 2008. Aktualizace atlasu vyšla v květnu 2010. 
45 Některé informace o bezbariérových památkách, ubytování a zajímavostech je možné vyhledat na 
internetových stránkách http://ubytovani.infocesko.cz/, kde je jedním z vyhledávacích kriterií i bezbariérový 
přístup do objektu.  
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Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované, který mapuje vybrané trasy z pohledu 

osoby na mechanickém vozíku. 

Na našem trhu chybí odborné publikace, knihy nebo texty osvětlující myšlenky 

Univerzálního designu, doplněné o inspirativní fotografie vydařených realizací ze zahraničí. 

Bohužel i časopisy pro dotčené profese jakými jsou ERA nebo Architekt se tématu 

Univerzálního designu vyhýbají. 

 

Role státu 

Na začátku 90. let byl založen Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, došlo ke 

konsolidaci organizací osob se zdravotním postižením a k profesionalizaci výkonu státní 

správy. Výsledkem bylo vydání několika za sebou jdoucích Národních plánů řešících otázky 

osob se zdravotním postižením46. 

Pro nás je v této práci nejdůležitější Národní rozvojový program mobility pro 

všechny (dále NRPM) 47 z července 2004, jehož cílem je svobodný pohyb pro všechny 

skupiny obyvatelstva. Toho má být dosaženo zpřístupněním služeb veřejné a státní správy, 

zdravotních a sociálních služeb a pracovních a vzdělávacích příležitostí v rámci města, 

zlepšením dostupnosti dopravy, zvýšením kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací 

ve městech a zavedením signalizačních a informačních prostředků v dopravě48. NRPM je 

doplněn Vládním plánem financování (červenec 2004), v němž je definována finanční 

zodpovědnost jednotlivých dotčených státních orgánů. Praktickou zkušenost s tímto 

grantovým systémem mají např. vybraná města Pardubice a Olomouc, kde byl nastartován 

koncepční program odstraňování bariér vycházející z požadavků NRPM. Státní dotace mohou 

dosáhnout až 75% celkové částky investice.  

 

Role organizací osob se zdravotním postižením 

Organizace osob se zdravotním postižením poskytují poradní a konzultační činnost 

samotným osobám se zdravotními postiženími, ale i státní správě, české vládě nebo 

soukromému sektoru. Ve zkratce se dá říci, že reprezentují zájmy osob se zdravotním 

postižením. Do roku 1989 existovaly v ČSSR pouze dvě organizace. Státem financovaný 

                                                 
46 Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům (plán akcí mezi lety 1992-1994), Národní plán opatření 
pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení ze září 1993, Národní plán vyrovnávání příležitostí pro 
občany se zdravotním postižením z dubna 1998, Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním 
postižením ze srpna 2005. 
47 Původně Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, název byl v roce 2002 
změněn na Národní rozvojový plán mobility pro všechny. 
48 Národní rozvojový program mobility pro všechny, Praha, červenec 2004 
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Svaz invalidů a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Počet organizací se rapidně 

rozrostl po roce 1989. Vznikaly organizace, které sdružovaly osoby se stejným postižením 

(Například: Svaz diabetiků nebo Unie neslyšících) nebo organizace zatupující lidi z jednoho 

regionu, kraje nebo města. Podstatným milníkem je rok 2000, kdy došlo k sjednocení těchto 

organizací pod Národní radu zdravotně postižených, která spolupracuje s vládním výborem 

pro zdravotně postižené občany, sněmovním a senátním výborem pro zdravotně postižené 

občany, Komisí předsednictva Svazu měst a obcí pro zdravotně postižené a samozřejmě se 

všemi ostatními celky, zabývajícími se otázkami osob se zdravotním postižením. 

V naší republice neexistuje organizace zabývající se přímo vytvářením bezbariérového 

prostředí na republikové či mezinárodní úrovni. Organizace, která by plně zastřešila jak 

vytváření bezbariérového prostředí pro nás všechny v rovině praktické, tak šíření myšlenek 

Universálního resp. Human diversity designu v rovině ideové!  

1.4 Identifikace problému 

1.4.1 Bariéry 

Bariér, se kterými se v životě potká každý člověk, existuje mnoho druhů. Bariéry 

komunikační, lidské, generační, sociální a další. Já se ve své prácí zabývám bariérami, jejichž 

odstranění by největší měrou ovlivnilo kvalitu života osob se zdravotním postižením. Jedná se 

o bariéry architektonické, informační a lidské.  

� Bariéry architektonické 

Architektonickými bariérami jsou míněny veškeré překážky vytvořené stavební 

činností člověka, jež znesnadňují nebo znemožňují pohyb lidí s dočasným či trvalým 

postižením tzn. osob po úrazu pohybového aparátu, rodičů s kočárky, starých lidí, 

osob na vozíčku, turistů a dalších návštěvníků, po městě. Zmíněné osoby jsou 

následně vyčleněny z přirozeného života ve městě po dobu dočasnou nebo na celý 

život. Úkolem každé vyspělé společnosti je vytvoření životního prostředí, kde mohou 

všichni svobodně žít a volně se pohybovat. 

� Bariéry informační 

S bariérami informačními se stejně jako s bariérami architektonickými setkáváme 

na každém kroku. Pro osoby se zdravotním postižením je nutné, kromě realizace 

samotného zpřístupnění objektu, vytvořit odpovídající informační systém, jenž jim 

ulehčí orientaci a usnadní jim jejich pohyb v budově či prostoru. Neméně důležité je 
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zpřístupnění informací o bezbariérovosti objektů/města, nejlépe pomocí informačních 

letáků v městských infocentrech nebo dokumentů na internetových stránkách. 

� Bariéry lidské 

Několik desítek let výchovy v minulém režimu ovlivňuje myšlení velké většiny naší 

společnosti, což má za výsledek vznik hluboce zakořeněných bariér (předsudků) 

v lidském chování. Vzhledem k tomu, že není úplnou samozřejmostí potkávání osob 

se zdravotním postižením na ulicích, má mnoho lidí strach a ostych z navázání 

kontaktu s těmito lidmi. Většina z nás neví, jak by měla k osobě se zdravotním 

postižením přistupovat, jak ji oslovit, či jí nabídnout pomoc. 

1.4.2 Cílová skupina 

Nejpotřebnější skupinou osob, pro něž je vytvoření bezbariérového prostředí cestou 

ke kvalitnímu životu v naší společnosti, jsou zajisté osoby s různým druhem zdravotního 

postižení. Počet osob se zdravotním postižením byl jedním z cílů výběrového šetření 

zdravotně postižených osob za rok 2007, jenž byl proveden Českým statistickým úřadem 

v roce 2007.  

Z výsledků šetření Českého statistického úřadu vyplývá odhad, že v České republice 

žije 1 015 548 tisíc osob se zdravotním postižením. Celkově tvoří jejich podíl 9,87% populace 

ČR. Tato data nejsou klíčová v řešení problémů bezbariérového prostředí. Je nutné si vždy 

uvědomit, že bezbariérové prostředí znamená přínos i pro další skupiny lidí, jimž může být 

značně zjednodušen pohyb ve veřejném prostoru. Do cílové skupiny proto můžeme zahrnout 

všechny následující kategorie. 

 

� Osoby s pohybovým omezením – tj. osoby na vozíku, osoby s berlemi, po úrazu 

� Osoby se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením 

� Senioři (18% lidí starších 60 let, s tendencí růstu nad 20%) 

� Těhotné ženy (1%) 

� Osoby doprovázející dítě v kočárku (6%)49 

� Malé děti 

��  Dočasně zdravotně indisponované (nevolnost, záchvat, alkohol, zranění…)  

��  Turisté s těžkými zavazadly, lidé s plným nákupním vozíkem  

 

                                                 
49 Procentuální údaje viz Metodická příručka – Návod pro naplňování NRPM, 1. Díl – Nová kvalita místních 
dopravních systémů. Tatiana Šindelářová a tři autorské týmy, dostupné na www.nrzp.cz 
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Tabulka č. 1: Základní identifikace osob se zdravotním postižením52 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 1: Podíl počtu zdravotně postižených osob v populaci 
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08 

 

 

Obecně můžeme říci, že cílovou skupinu tvoří více jak 30% naší populace53!   

  

„Accessibility is comfort for the many, necessity for the few.“ 

Zdroj: Universal Design 17 Ways of Thinking and Teaching, edited by  

J. Christopherson, Husbanken,2002 

 

 Vytváření bezbariérového prostředí zaručuje především největší možnou míru 

začlenění výše definované cílové skupiny do „normální“ společnosti. Nesmíme ale 

                                                 
50 Demografická ročenka ČSÚ 2006 
51 V celku 1 015 548 je zahrnuto i 1627 osob, u kterých nebyl uveden věk 
52 Velmi podobné údaje uvádí i autorský kolektiv v knize Občané se zdravotním postižením a veřejná správa 
viz příloha 12.7 
53 Národní rozvojový program mobility pro všechny, Praha, červenec 2004 

 Populace ČR 
(stav k 31.12.2006) 

Občané se zdravotním 
postižením v ČR 

 Počet obyvatel ČR 10 287 18950 1 015 54851 
 Pohlaví  
 Muži 5 026 184 490 427 
 Ženy 5 261 005 525 121 
Věkové složení obyvatel  
  0 - 14 let 1 479 514 46 208 
 15 - 29 let 2 175 672 60 621 
 30 – 44 let 2 312 929 101 331 
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zapomenout, že vytváření bezbariérového prostředí nemá pozitivní dopad pouze v jedné 

rovině, ale že touto aktivitou vysíláme jasný signál směrem ke všem potřebným osobám, že si 

uvědomujeme jejich potřeby, že je chceme začlenit do našich životů, že rozumíme jejich 

potřebám a respektujeme je! 

 

1.5 Rozbor problému 

1.5.1 Bezbariérové prostředí 

Co je to bezbariérové prostředí? Většina naší společnosti bezbariérové prostředí 

mylně považuje za veřejný prostor upravený pro potřeby osob na vozíčcích, což je velmi 

zavádějící a nepřesná představa, vedoucí následně k špatným řešením bezbariérových úprav. 

Životní prostor kolem nás by měl vyhovovat nejširšímu spektru uživatelů, jejichž potřeby jsou 

určeny současnou životní situací, závisí na míře zdravotního postižení a variují s rostoucím 

věkem. Bezbariérové prostředí nám všem zajišťuje především svobodu pohybu, možnost 

volby a sebeurčení se ve společnosti. Neomezený pohyb implikuje naši samostatnost 

respektive nezávislost na ostatních, naši seberealizaci potažmo dosažení kýžených snů. 

Mobilita je prostředkem k uspokojování osobních i profesních cílů, celkově má vliv na stav 

pohody člověka. Pohybujeme-li se, lépe navazujeme kontakty s ostatními lidmi, vztahy 

a přátelství. 

Bohužel i tam, kde byl úspěšně po roce 1989 nastartován proces odstraňování bariér, 

je bezbariérové prostředí velmi často vnímáno jako prostředí upravené pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Jedním z cílů této práce je vyvrátit tento zúžený pohled na 

odstraňování bariér. 

1.5.2 Stárnutí populace 

Tento proces je naprosto nevratný a neodiskutovatelný. S přibývajícím počtem 

seniorů, narůstá samozřejmě i cílová skupina, pro niž je nutné vytvářet bezbariérové prostředí. 

Následující text je toho důkazem. 
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„V roce 2020 se v Evropské unii očekává více než 80 milionů lidí starších 65 let. 

Podobný vývoj je možno sledovat i ve Spojených státech. V roce 1996 tam bylo seniorů 

jedenáctkrát víc než v roce 1900. Existuje proto předpoklad, že ve Spojených státech vzroste 

počet starších obyvatel z 34 milionů v roce 1996 na 78 milionů v roce 2050. Takový nárůst 

počtu starších občanů je doprovázen i celkovou změnou struktury populace.“ 

Zdroj: Metodická příručka – Návod pro naplňování NRPM, 1. Díl – Nová kvalita 

místních dopravních systémů. Tatiana Šindelářová a tři autorské týmy, www.nrzp.cz 

 

Bezbariérové prostředí nesplňuje pouze roli prostoru, ve kterém je možno se bez 

překážek pohybovat, ale zároveň má potenciál významně podpořit sociální začlenění seniorů 

do společnosti, resp. zabránit jejich exkluzi.  

Dalším nezanedbatelným faktem je změna profilu současného, případně budoucího 

seniora (myšleno v dohledu 50 let).  

„Studie ECMT54 uvádí, že sociální a ekonomický status a zdraví starých lidí se zlepšil, 

zejména v průmyslově rozvinutých zemích. Senioři mají vyšší vzdělání i lepší bydlení než staří 

lidé před dvěma desítkami let. Jsou lépe ekonomicky zajištění a pravděpodobnost, že se 

propadnou do chudoby, je nižší. V USA se příjmový medián u seniorů mezi lety 1957 a 1992 

více než zdvojnásobil a míra chudoby pro tuto skupinu klesla o polovinu.“ 

Zdroj: Problémy mobility stárnoucí populace, K. Schmeidler a kol., Novpress, 2009 

 

Můžeme předpokládat, že v takovéto skupině seniorů nalezneme vyšší podíl turisticky 

aktivních osob, pro něž budou nejlákavější právě ta místa, která budou nejsnáze přístupná ve 

všech ohledech (informace, pohodlný pohyb po městě, bezbariérovost veřejné dopravy atd.). 

Tento odhad implikuje myšlenku ekonomické návratnosti investic do zpřístupňování 

turisticky atraktivních míst, historických objektů a památek viz kapitola níže. 

1.5.3 Univerzální design 

Myšlenky Universal Design referují k co možná nejširšímu spektru uživatelů. Slova 

„Universal design“ mají zahrnovat proces navrhování objektů, staveb a životního prostředí, 

který zaručuje jak estetickou, tak i užitnou hodnotu pro všechny potřebné uživatele, tedy 

i osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiče s dětmi a další.  

V Čechách je nezbytně nutné dostat do podvědomí všech dotčených profesí a následně 

i laické veřejnosti myšlenky Univerzálního designu.  

                                                 
54 European Conference of Ministers of Transport 
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Je klíčové na školách se zaměřením na architekturu, design, ale i na školách 

s technickými obory postupně vytvářet výukové programy, zabývající se ideami 

Univerzálního designu potažmo Human diversity designu. Teoretické základy a pochopení 

smyslu těchto hnutí mezi studenty zaručuje následnou expanzi myšlenek do praxe. 

Současně chybí dostupná knižní literatura a odborná periodika, která by se věnovala 

tomuto tématu, a která by usnadnila šíření myšlenek Univerzálního designu mezi praktikující 

designery, architekty, stavební inženýry a projektanty. 

1.5.4 Ekonomický potenciál bezbariérovosti potažmo Universálního designu 

Návratnost investic nelze lépe dokázat nežli investováním a následnou analýzou 

výsledku. V případě bezbariérovosti není příkladů k posouzení mnoho, ale přesto na nich 

můžeme ukázat ekonomický potenciál vytváření bezbariérového prostředí. S odstupem skoro 

dvaceti let je Barcelona důkazem, že investice do bezbariérového prostředí před pořádáním 

OH v roce 1992 se vrací díky zvýšené turistické návštěvnosti města. Stejným způsobem byly 

prokázány ekonomické možnosti bezbariérově upravených prostorů na zámku Läckö, kde byl 

obrat po zpřístupnění prostorů zvýšen pětinásobně55 

Neopomenutelným faktorem turismu je i výše uvedené stárnutí populace. Prognózy 

populačního vývoje shodně předpovídají, že okolo roku 2050 bude zhruba 30 % společnosti 

starších 65 let. Dá se předpokládat (viz kapitola výše), že tato generace seniorů bude aktivní 

a bude dostatečně ekonomicky zajištěná, aby mohla cestovat. Cílová skupina osob, která dá 

přednost bezbariérově upravenému prostředí, bude narůstat a s ní i návratnost vložených 

investic do přístupnosti objektů a veřejných prostor.  

Při zvažování ekonomické návratnosti bezbariérových úprav nesmíme zapomínat ani 

na druhotné efekty s touto činností spojené. Dostupné statistické údaje jasně hovoří o tom, že 

velká část osob se zdravotním postižením využívá určitého druhu sociálních dávek či podpory 

nebo jsou zcela nesoběstační. Mezi příčinami tohoto jevu můžeme hledat nedostatečné 

vzdělání nebo nepřístupné pracovní možnosti. Osoby se zdravotním postižením jsou velmi 

různorodá skupina, kde se najdou osoby, které nemají zájem o studium, případně nechtějí 

pracovat, ale těch bude menšina podobně jako mezi námi ostatními. Většině občanů se 

zdravotním postižením bylo kvalitní vzdělání znemožněno, protože prostory škol nebyly 

bezbariérové nebo profesoři nebyli dostatečně kvalifikování k práci se speciálními nároky. 

Pravděpodobnost pracovního uplatnění osoby se zdravotním postižením, a tím pádem 

zajištění její soběstačnosti a nezávislosti na státních příspěvcích, tak výrazně klesá. 

                                                 
55 Project Liberate Diversity, 2005, EIDD Sweden, www.designforalla.se/inenglish 
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Zpřístupňování vzdělání potažmo pracovních příležitostí, formou odstraňování 

architektonických, ale i lidských a informačních bariér, umožní velké části osob se 

zdravotním postižením získat svoji nezávislost a tak aktivně přispívat k běhu naší společnosti, 

na rozdíl od pasivného přijímání „milodarů“. 

 

„Zdravotně postižení a jeho nositelé představují oprávněný objekt cílené společenské 

solidarity. Vedle toho zejména z pohledu orgánu veřejné správy, představují zdravotně 

postižení i skupinu, která přímo i nepřímo ovlivňuje značnou část hrubého domácího 

produktu. Efektivními opatřeními na rozvoj lidských zdrojů i v této oblasti lze do budoucna 

dosáhnout zvýšení účasti občanů s postižením na tvorbě (a užití) společenského bohatství.“ 

Zdroj: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, autorský kolektiv, 

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005, Olomouc 

 

Na závěr, ale neméně důležité jsou studie, vznikající v moderních společnostech, jež 

potvrzují vysoký ekonomický potenciál Univerzálního designu. Především trh s produkty 

denní potřeby, z nichž mnohé, původně navržené jako technické pomůcky pro osoby se 

zdravotním postižením, byly následně rozšířeny v běžném životě každého z nás 

(např. dálkový ovládač, automatické otevírání dveří, světlo na fotobuňku atd.56). Základní 

premisou je fakt, že nejlépe se prodává produkt, jenž je určen nejširší veřejnosti.  Společnosti, 

které se orientují na výrobu produktů ve jménu principů Univerzálního designu, oslovují 

o 15 - 25 % větší trh zákazníků57. 

1.5.5 Historické objekty a bezbariérovost 

Česká republika je bohatá na kulturní dědictví. Mnoho jader měst se dochovalo ve své 

historické struktuře, 250 z nich je chráněno státní památkovou péčí a 5 je zapsáno v seznamu 

UNESCO. Stav stavebních fondů měst, přírodních prvků a veřejných prostranství je dosud 

často zanedbaný a neumožňuje dostatečný bezbariérový pohyb. Takováto situace snižuje 

návštěvnost turistů a snižuje turistický potenciál lokalit58. 

Zpřístupňování historických center měst a jejich památek by ve státě, kde stále není 

samozřejmostí budovat bezbariérové prostředí, mohlo být v současnosti považováno 

za nadstandardní starost. Z výše uvedeného však naopak vyplývá, že investice do zpřístupnění 

těchto lokalit má, právě díky turismu, nejrychlejší návratnost.  
                                                 
56 Designing for the Disabled the New Paradigm, Selwyn Goldsmith, Architectural Press, 1997 
57 Project Liberate Diversity, 2005, EIDD Sweden, www.designforalla.se/inenglish 
58 Národní rozvojový program mobility pro všechny, Praha, červenec 2004 
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Historické objekty jsou u nás bezbariérově upravovány v souladu se Zákonem 

o památkové péči a vyhláškou 398/2009 Sb. Neexistuje žádný text věnující se konkrétně této 

problematice. Musíme si uvědomit, že přestože mnoho historických objektů nemůže být 

zpřístupněno na základě použití vyhlášky 398/2009 Sb., je nutné neustále hledat alternativní 

řešení.  

1.5.6 Význam a aktuálnost práce 

Bezbariérovost je klíčem k trvale udržitelnému rozvoji prostředí, jelikož zvyšuje 

kvalitu každodenního života. Obyvatelnost urbánní struktury přímo úměrně roste s její 

přístupností pro všechny obyvatele59. 

Sociální vyspělost každé civilizované lidské společnosti je přímo úměrná schopnosti 

postarat se o menšinové skupiny obyvatel nejen v oblasti sociálních dávek, ale především 

míře možnosti seberealizace individua, jeho participace v životě společnosti. V České 

republice je vytváření bezbariérového prostředí stále okrajovou záležitostí. Díky tomu chybí 

motivace ze strany státní správy a měst k vytváření bezbariérového prostředí. I přes stabilní 

legislativní prostředí, chybí jednoznačná koncepce, jež by dlouhodobě řešila finanční, časový 

a prostorový harmonogram jednotlivých bezbariérových úprav v rámci měst. Jedním z cílů 

této práce je definování obecně platného přístupu k odstraňování bariér v našich městech. 

Druhým hlavním cílem je ukázat možnosti zpřístupnování historických objektů. 

                                                 
59 A Europe Accessible for All, Report from the group of experts set up by the european commision, říjen 2003, 
www.polis-ubd.net 
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2 METODY ZPRACOVÁNÍ 

Ke zpracování vytyčeného úkolu byly použity tyto metody: 

� teoretické 

� empirické 

2.1.1 Metody teoretické 

Studium dostupné české a zahraniční literatury, rešerše odborných textů mi 

dopomohly k širšímu náhledu na problémy v dané oblasti. Nastudované materiály se mi staly 

základem při následných analýzách vybraných měst. Zároveň návštěva konferencí 

a přednášek mi obohatila přehled. Pomocí analýzy a srovnání získaných informací jsem 

si vytvořila ucelený rozhled o současném stavu zkoumaného problému v zahraničí 

a v Čechách. 

2.1.1.1 Odborná literatura 

Informace a podklady k jednotlivým problematikám jsem získala z dostupné domácí 

i zahraniční literatury. 

Klíčová hesla: 

� Bariéry 

� Handicap 

� Barrier-free design vs. Universal design 

� Universal design, Design for All, Inclusive Design, Integral design, 

Design for Many 

� Osoby se zdravotním postižením 

� Accessible Environment 

� Osoby s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením 

� Relevantní vyhlášky, normy 

� Accessibility 

2.1.1.2 Odborné konference, přednášky, veletrhy. 

Odborné informace a přehled o dění v řešené problematice jsem si rozšiřovala účastí 

na konferencích či přednáškách během let 2007 až 201060. Tyto akce byly zaměřeny na: 

                                                 
60 Seznam navštívených akcí viz kapitola 16. 
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� Bariéry ve veřejném prostoru 

� Mapování bariér  

� Praktické zkoušení vozíčků pro osoby s tělesným postižením 

� Tourismus a Design for All 

� Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením 

� Legislativu, týkající se bezbariérovosti aj. 

2.1.2 Metody empirické 

� Návštěvy vybraných českých měst 

� Setkání s místními zástupci městských úřadů a organizací zdravotně postižených 

� Pořízení potřebné fotodokumentace 

� Návštěvy zahraničních měst (v tomto případě se mi bohužel nepodařilo navázat 

smysluplný kontakt se zástupci jednotlivých měst či organizací pro osoby 

se zdravotním postižením)  

� Empirický výzkum (rozhovory, korespondence) 

� Analýza fotodokumentace, mapových podkladů 

� Analýza IN-SITU (šetření na místě) 

 

Následující kapitoly jsou výsledkem mého praktického výzkumu k disertační práci. 

Jedná se o části, týkající se měst zahraničních a následně českých. Jejich výstupy se značně 

liší. Důvodem je rozdílná úroveň přístupů k vytváření bezbariérového prostředí. Evropské 

metropole jsou o desítky let v předstihu, a proto jsem při jejich návštěvě měla možnost získat 

zajímavé fotografie, znázorňující zpřístupňování historických objektů. Spolu s písemným 

rozborem (viz kapitola 5) jsou právě tyto fotografie (viz obrazová příloha) hlavním výstupem 

mého snažení v oblasti zahraničních měst. Obrázky by měly posloužit jako inspirace pro 

architekty, inženýry a všechny ty, co chtějí přispět k zpřístupňování historických objektů 

v naší republice. 

Šestá kapitola se věnuje českým městům, u nichž je proces vytváření bezbariérového 

prostředí teprve v počátcích, a proto i zpřístupňování historických objektů je vnímáno jako 

okrajová záležitost. Z těchto důvodů je jádrem průzkumů v Čechách potvrzení nutnosti 

existence fungující koncepce, jež zastřeší veškeré snahy ve složitém procesu zpřístupňování 

životního prostředí pro nás všechny. Dalšími neméně důležitými výstupy jsou návody, jak 

v našich městech proces odstraňování bariér nastartovat (viz kapitola 8). 
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3 DETAILNÍ ANALÝZA M ĚST – ZAHRANIČÍ 

Níže popsaná města jsem si vybrala s cílem prozkoumat evropské významné 

metropole. Paříž a Řím mají neoddiskutovatelný charakter – genius loci podobně jako Praha. 

Berlín dýchá událostmi, které se tu udály. Vídeň je velmi podobná Praze svým rakousko-

uherským způsobem života a Barcelonu jsem vybrala, protože zde byla pořádána olympiáda 

resp. paralympiáda v roce 1992. 

3.1 PAŘÍŽ 

3.1.1 Fakta 

� Nejlidnatější metropole Evropy (cca 12 mil. obyvatel). 

� Město čtvrtí. Každá čtvrť má svůj ojedinělý charakter (čtvrť čínská, řecká, dělnická, 

čtvrť homosexuálů a lesbiček…). 

� Ojedinělá historická atraktivita. 

� Dopravní uzel Francie (sedm mezinárodních nádraží, dvě hlavní letiště), vlaková 

a letecká doprava převažuje nad dopravou autobusovou. 

� Geografický profil Paříže je převážně rovinného charakteru. 

3.1.2 První dojem  

Paříž patří mezi významná kulturní, historická a obchodní centra světa. Je plná 

kontrastů. Paříž historická velmi plynule přechází v Paříž moderní. Obě se navzájem doplňují 

a respektují, nedochází tak k rušivým účinkům mezi uměním současným a uměním stovky let 

starým. Kontrasty stylů, barev, měřítek, velikostí, národností, vůní a chutí dotvářejí 

jedinečnou atmosféru tohoto velkoměsta. Na straně jedné jsme ohromeni velkorysým 

prostorovým uspořádáním Louvru a přilehlých zahrad, na straně druhé se musíme potýkat 

s miniaturními prostory v kavárnách nebo při parkování. Špinavá zákoutí jsou střídána 

velkolepými veřejnými prostory. Zásadním nedostatkem pro každodenního návštěvníka 

Paříže je absence čistých veřejných toalet.  

3.1.3 Popis situace a návštěva města 

Podobně jako u měst českých jsem se v první fázi zkoumání zaměřila na existenci 

koncepce, jež by udávala hlavní rámec snahám o zpřístupnění pařížské metropole. První 

bariérou, při zpracování dat, byla bariéra jazyková. Znalost angličtiny nebyla dostačující, 

a proto jsem do procesu hledání zapojila dva rodilé mluvčí. Přesto byl výsledek velmi 
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neuspokojivý. Koncepce bezbariérovosti pro Paříž není veřejně dostupná, což jak mi bylo 

posléze vysvětleno, znamená, že neexistuje. V rámci veřejného prostoru můžeme vidět snahy 

o odstraňování bariér, jedná se však o jednotlivé počiny městských částí nebo provozovatelů 

veřejných služeb. Tyto úpravy jsou prováděny dle ustanovení n˚ DGUHC 2007-5361 

z listopadu 2007. Bohužel ani oficiální webové stránky města Paříž neposkytují mnoho 

informací o odstraňování bariér, spíše se jedná o aktuality, týkající se jednotlivých projektů 

v oblasti sociální pomoci osobám se zdravotním postižením. Ve svých závěrech se proto 

převážně opírám o praktické zkušenosti, které jsem měla možnost nasbírat během ročního 

pobytu nedaleko Paříže.  

Veškeré informace a materiály jsem se snažila získat pro imaginárního přítele 

na vozíčku, jenž by rád navštívil Paříž. Od začátku jsem si tudíž počínala jako osoba, 

plánující výlet pro osobu se zdravotním postižením.  

První okruh informací se týkal obecné přístupnosti metropole. Hromadná doprava 

(převážně metro a autobusy) funguje v Paříži, pokud zrovna neprobíhá stávka, na vysoké 

úrovni. Bohužel přístupnost metra, hlavního dopravního prostředku, je mizivá. 

Na internetových stránkách62 můžeme vyhledat seznam přístupných stanic a nádraží, případně 

si nechat naplánovat cestu. Praxe je ovšem významně složitější. Pohyb v podzemních 

chodbách pařížského metra patří mezi složité úkoly i pro zdravého jedince. Orientační systém 

je zprvu matoucí a nepřehledný. Důležité informace pro osoby se zdravotním postižením 

mnohdy chybí nebo jsou zavádějící, což může být fatální. Vzhledem k tomu, že z celkových 

několika desítek linek jsou částečně zpřístupněny pouze dvě a z toho jedna na okraji Paříže 

(pro turisty nezajímavá), můžeme vyvodit závěr, že pařížské metro je pro osoby na vozíčku, 

až na pár výjimek, nepřístupné! Přístupnost autobusové dopravy se postupně zlepšuje. 

Označené bezbariérové linky odpovídají potřebám osob se zdravotním postižením a jsou 

obsluhovány pouze přístupnými vozy. Řidiči dokážou výsuvné rampy ovládat bez 

jakýchkoliv problémů.63  

Zpřístupnění dopravního systému pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením 

probíhá postupně. V současné době je zvukově ozvučena jedna linka metra a některé 

                                                 
61 n˚ DGUHC neboli Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction je ustanovením 
Ministerstva výstavby a je velmi podobná naší Vyhlášce 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj. 
Francouzský dokument je úspornější v návrzích minimálních prostorů pro osoby na vozíčcích. Například 
minimální šíře parkovacího stání je 3,3 m oproti našim 3,5 m, minimální manipulační prostor ve Francii je 
uváděn jako 0,8x 1,8 m, u nás 1,2x 1,5 m. 
62 www.infomobi.com Na těchto stránkách je k dispozici i speciální doprava na objednávku, služba 
operátora, který může pomoci s naplánováním trasy, případně kontakt pro případ nouze. 
63 Zdroj: http://www.globalaccessnews.com/parispasserelleswheelchair03.htm 
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autobusové a tramvajové linky64. Vizuální signalizace patří do informačního systému metra, 

občas je dostupná v autobusech nebo tramvajích.  

Přístupnost městské hromadné dopravy je velmi dobře zpracována na stránkách 

http://www.ratp.com/, kde je možné využít služeb nabízené, uživatelsky jednoduché, 

interaktivní mapy. 

Obecně můžeme říci, že pro turistu se zdravotním postižením je nejvhodnější nalézt 

ubytování v centru Paříže, protože pohyb po vlastní ose s doprovodem se jeví, vzhledem 

k dostupnosti dopravních prostředků, nejpraktičtěji.  

Cílem dalšího zkoumání bylo zjistit veškeré dostupné turisticky lákavé informace. 

Snažila jsem se najít přístupné památky v několika průvodcích a na internetu. Hlavním 

problémem, ve Francii obecně, je silná jazyková bariéra. Pouze stránky určené přímo 

turistickému ruchu bývají k dispozici i v anglické či španělské verzi. Přeložené informace 

jsou však mnohdy ve srovnání s francouzskou verzí neúplné. Složitým procesem vyhledávání 

a překládání jsem se dostala ke stránkám v jazyce anglickém65, jež popisují přístupnost 

pařížských památek. Jako bezbariérově přístupné je uvedeno 15 národních památek po celé 

Francii. Mezi bezbariérové objekty jsou počítány i ty, jež jsou zpřístupněny pouze pomocí 

audiovizuálních pomůcek66. Stránky popisují přístupnost staveb zvlášť pro osoby s tělesným 

postižením, osoby se zrakovým postižením (možnost doprovodu vodícího psa, taktilní mapy, 

audioprůvodce s tlačítky v Braillově písmu67, taktilní exponáty) a osoby se sluchovým 

postižením (video s osobou popisující objekt ve znakové řeči).  

Při bližší analýze jsem zjistila, že poskytované údaje pro osoby na vozíčku mají občas 

neurčitý charakter. Mezi přístupné památky jsou zařazeny i ty, u nichž v popisu nechybí 

informace typu: po zdolání několika schodů je první patro přístupné apod. Velmi vhodně je 

písemný popis doplněn video-nahrávkami z nepřístupných částí památek, osoba s tělesným 

postižením si tak může udělat obrázek o celkovém charakteru vybraného objektu a jeho okolí 

(zjevné jsou zde detaily jako např. provedení dlažby). Rozhodla jsem se tyto na první pohled 

nespolehlivé informace porovnat s těmi, co jsou uvedeny v tištěných průvodcích68. Ze tří, 

které jsem se snažila koupit, jsem se dopracovala jenom k vydání Guide de la France 

accessible, Handitourisme. Průvodce69, jenž měl být zdarma k dispozici na kterékoliv radnici, 

                                                 
64 Pro osoby se zrakovým postižením existuje sdružení, které poskytuje cestování „šité na míru“ neboli poskytuje 
průvodce. Viz www.compagnons.com 
65 http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/ 
66 Videa, 3D exponáty nebo simulace, texty 
67 Abeceda vytlačena do systému teček neboli Braillovo písmo bylo vynalezeno Louisem Braillem v roce 1817. 
68 Guide de la France accessible, Handitourisme, Petit fute 2008; Paris Handicap, Petit fute 2008 
69 Le Guide des vacances et loisirs adaptés, vydalo UNAT Ile-de-France za podpory radnice města Paříž, 2008 
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nebylo vůbec jednoduché získat, protože na hlavní radnici města Paříž (Hotel de Ville) neměli 

vůbec zdání, že existuje! Po několika měsících dopisování si s úředníky radnice jsem 

průvodce získala. Zdlouhavost procesu by však zajisté odradila mnoho potencionálních 

návštěvníků Paříže. I přes veškeré nesnáze jsem si vytvořila určitý přehled o bezbariérových 

památkách v Paříži a rozhodla se je navštívit. 

Pár vybraných objektů70 jsem navštívila pod dojmem, že zdokumentuji zajímavá 

řešení zpřístupnění historické památky. V tomto ohledu mé představy nebyly zcela naplněny. 

Mé zklamání však vrcholilo v případě, kdy avízovaná bezbariérová památka nebyla přístupná 

ani s asistencí (Pantheon), případně byl bezbariérový vstup tak pečlivě ukryt zrakům 

veřejnosti, že byl odhalen až po několika dotazech a pátrání (Saint Chapelle). Konkrétně 

v tomto případě neznalost personálu a chybějící informační systém znamenaly víc jak 

půlhodinový průzkum kaple. Vhodně jsou zpřístupněna například muzea Louvre, Musée de 

Orsay, Musée de´l Orangerie. Louvre se, díky své rozsáhlosti, sice může na první pohled zdát 

trochu komplikovaný na orientaci, ale s tímto faktem se musí potýkat i běžný návštěvník. 

Na recepci dostupný plán jasně určuje bezbariérové výtahy a přístupné prostory. Podobně je 

pojednáno i Musée de Orsay. Musée de´l Orangerie prošlo na začátku tohoto století 

rekonstrukcí, jež měla za výsledek nejen denní osvětlení Monetových „Leknínů“, ale i úplné 

zpřístupnění muzea osobám se zdravotním postižením. Tato muzea se mohou pyšnit 

i bezbariérovými toaletami. 

Louvre je certifikován jako bezbariérový a je označen speciálním logem. Tato známka 

by měla zaručovat bezbariérovost objektu pro ukázané typy zdravotního postižení. Osobně 

jsem tuto etiketu potkala pouze dvakrát. Certifikovány jsou i hotely. Bohužel z reakcí71 osob 

se zdravotním postižením jsem zjistila, že například takto označený hotel nemusí být vůbec 

plně bezbariérový, ale může pouze nabízet bezbariérově upravené pokoje. Hala a vstupní 

prostory mohou být přístupné pouze s dopomocí apod. Certifikace pak ztrácí na významu. 

Podobně nejistým dojmem na mě zapůsobilo i klasické značení bezbariérovosti například 

veřejně dostupných toalet. Podařilo se mi nafotit tímto logem označené záchody v pařížském 

Macdonaldu. Prostor kabiny o velikosti zhruba 1,5 m x 1,3 m může být pouze neznalou 

osobou považován za bezbariérový. 

Dostupnost bezbariérových toalet je samostatnou kapitolou. V Paříži obecně není 

jednoduché nalézt veřejné záchody. Situaci se magistrát snaží řešit instalováním samočisticích 

jednotek, které jsou zdarma. V průvodci jsem se dočetla, že by měly být k dispozici obdobné 

                                                 
70 Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Sainte Chapelle, Pantheon, kostel St. Sulpice, Hotel de Ville 
71 http://www.globalaccessnews.com/parispasserelleswheelchair03.htm 
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bezbariérové jednotky. Narazila jsem na jednu a ta nebyla v provozu. Reakce na internetu 

jednotlivých návštěvníků na vozíčcích jsou zhruba stejné. Všichni citelně vnímají nedostatek 

bezbariérových toalet, ale všichni popisují ochotu Pařížanů pomoci ve svízelných situacích.  

Závěrem bych zde ráda zmínila několik zajímavých postřehů. Prvním je projekt, na 

který jsem náhodou narazila při prohlížení magazínu „A Paris“ PANAMMES (Projet 

d’Aménagement Nouveau pour les Aveugles, Malvoyants, Malentendants et Sourds). Cílem 

tohoto projektu, jenž byl navrhnut pařížskou radnicí ve spolupráci s Institut de la Vision, je 

zpřístupnění konkrétní pařížské čtvrti osobám se zrakovým a sluchovým postižením. Tato 

čtvrť má sloužit jako experimentální prostor pro zúčastněné firmy k hledání nových 

inovativních řešení v oblasti vytváření bezbariérového prostředí. Důraz je kladen na intuitivní 

pohyb cílové skupiny obyvatel, jenž by měl být dosažen především vhodně navrženou 

signalizací, osvětlením prostoru, barevným řešením povrchů, umístěním orientačních bodů 

atd. Osobně nerozumím tomu, proč je vynechána skupina osob s tělesným a mentálním 

postižením.  

Pozoruhodnými počiny se může chlubit radnice města Melun (60 km od centra 

Paříže), kde jsem našla několik zajímavých letáků, poskytujících informace pro osoby se 

zdravotním postižením. První z nich nabízí odbornou asistenci při přestavbě objektu na 

bezbariérový. Jedná se o pomoc technickou (analýza současného stavu, návrh řešení, 

vypracování projektu), ale i finanční dotace72. V rámci radnice Melunu je k dispozici služba 

„Service Handicap“, kam se občané se zdravotním postižením mohou obrátit s žádostí 

o pomoc. Zaujala mě například nabídka tzv. „Handisittingu“.  

3.1.4 Závěr 

Obecné povědomí francouzů, týkající se problematiky bezbariérovosti, je na vysoké 

úrovni. Vnímavé chování a respekt k osobám se zdravotním postižením jsou samozřejmou 

součástí výchovy. Nejednou jsem osobně viděla, jak prodavač vlastnoručně vytahuje osobu 

na vozíčku přes několik schodů do svého obchodu. Bohužel lidská ochota nemůže vždy 

nahradit z koncepce vycházející, kvalitní bezbariérová řešení.  

Významným pozitivem francouzské mentality je obliba v kontrastech. Často jsou 

v ulicích historického centra k vidění provokativní novodobá umělecká díla. V přístupu 

k památkám se vždy odráží konfrontace se současností. Odvaha zasahovat inovativně 

                                                 
72 Dotace jsou hrazeny městem dále Association des Regimes de Retraites Complementaires (asociace 
penzijního připojištění), zdravotní pojišťovnou a organizacemi osob se zdravotním postižením. 
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do historií ustálených prostor otevírá možnosti i pro zpřístupňování objektů osobám se 

zdravotním postižením. Bohužel tohoto potenciálu není ani zdaleka využito. 

Ve Francii nelze opomenout výraznou jazykovou bariéru, s níž se potýká každý 

návštěvník, nemluvící dostatečně dobře francouzsky. Můžeme tento fakt vnímat jako 

svérázný druh patriotismu, ten se ale v oblasti turismu mnohdy může stát fatální překážkou 

pro osobu se zdravotním postižením. 

Paříž mne v mnoha ohledech, co se týká bezbariérovosti, zklamala. Zpřístupňování 

veřejných prostorů a objektů zde není neznámým fenoménem, ale očekávala jsem v metropoli 

jedinečného významu, viditelnější výsledky.  

3.2 BARCELONA 

3.2.1 Fakta 

� Druhé největší město ve Španělsku, hlavní město Katalánie (1,6 mil. obyvatel) 

� Pořadatelské město olympijských her v roce 1992! 

� Smíšený geografický profil 

3.2.2 První dojem 

Barcelonu jsem si ke své návštěvě vybrala z prostého důvodu, jímž je fakt, že byla 

pořadatelským městem pro olympiádu v roce 1992 a tím pádem i pro 9. Paralympiádu73. 

Zajímalo mě, jakým způsobem se hoštění takovéto akce projeví na charakteru města a jeho 

přístupu k otázkám bezbariérovosti. Moje předpoklady byly naplněny. Přestože v žádných 

dokumentech IOC74 není přesně definováno, jak by se mělo pořadatelské město postavit 

k otázkám bezbariérovosti, Barcelona na spoustu z nich odpověděla. Hlavním důkazem 

tohoto tvrzení je přirozená přítomnost osob se zdravotním postižením v ulicích města. 

Neuvědomuji si, že bych za rok pobytu v Paříži potkala tolik osob se zdravotním postižením 

jako za 4 dny v Barceloně! 

3.2.3 Popis situace 

Olympijské hry v Barceloně v roce 1992 byly a doteď jsou velmi důležitým 

momentem ve vývoji „Barcelony for all“75, a to i přestože jsem v žádných veřejně dostupných 

                                                 
73 První závod osob na vozíčcích proběhl roku 1948 v rámci olympiády v Londýně. První paralympiáda byla 
uspořádána v Římě v roce 1960 a zúčastnili se závodníci z 23 zemí. Paralympijské hry se vždy konaly ve stejný 
rok jako hry olympijské, až od roku 1988 (Soul) i na stejném místě. 
74 International Olympic Committee 
75 „for all“ je běžně používaný výraz pro budování bezbariérového prostředí pro všechny skupiny obyvatel. 
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materiálech Mezinárodního olympijského výboru nenalezla přímou spojitost mezi 

organizováním olympijských, respektive paralympijských76 her a vytvářením bezbariérového 

města. V přihlašovacích dokumentech, dotaznících nebo ve stanovách MOV nejsou nikde 

jasně stanoveny podmínky pro hostitelské město, týkající se bezbariérovosti. Teprve od roku 

2012 je organizátor povinen uspořádat i paralympijské hry77.  

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsáhlé bezbariérové úpravy Barcelony nejsou 

výsledkem nařízení či podmínek MOV či MPV. Přesto je organizace her významným hnacím 

motorem tohoto procesu a to z jednoduchého důvodu. Pořádání olympijských her sebou nutně 

přináší ohromné investice do městské infrastruktury a do rozvoje města jako takového78. 

S přílivem investic a investorů roste stavební činnost, s níž souvisí vytváření bezbariérového 

prostoru. Existenci normativního rámce, určujícího parametry stavebních úprav, není nutné 

vyzdvihovat. Dále zde hraje samozřejmě roli i určitá národní hrdost, nebo chceme-li touha 

prezentovat svoji zemi v co nejlepším světle. Barcelona se úkolu zhostila s velkým 

odhodláním a dosáhla velmi dobrých výsledků, o nichž svědčí i následné ohlasy. 

 

"  Barcelona was, together with the Paralympic Games in Seoul in 1988, a turning 

point for the Paralympics, with a single triad for the first time: Same country, same city, same 

facilities as the Olympic Games. This seems very regular now, but it was a huge victory 

at the time. " 

Francois Terranova, IPC Vice-President 

(ICC Technical Officer in 1992) 

Zdroj: http://www.paralympic.org/paralympian/20023/2002315.htm 

Úspěchy Barcelony rovněž vycházejí z koncepčního pojetí vytváření bezbariérového 

životního prostoru. Existence fungující koncepce je prokázána v dokumentu Francesca 

Aragalla „Barcelona beyond the Accessibility Plan“ z roku 2007. V první řadě je zde 

zhodnocena úspěšná fáze zpřístupňování Barcelony do roku 2006, v druhé řadě jsou v práci 

vymezeny další cíle pro nadcházející léta. Pokrok můžeme vyčíst z tabulky 2, viz níže. Velmi 

dobře započatý proces zpřístupňování budov, dopravy, dopravních prostředků a veřejných 

                                                 
76 Název „Paralympijské“ bylo původně spojením slov paraplegik a olympijské, v současnosti se jedná 
o paralelní a olympijské. 
77 V roce 2001 došlo ke spolupráci MOV a MPV, přesto v Olympic Charter z roku 2007 není o paralympijských 
hrách ani zmínka. 
78 Viz. podrobný rozbor „An Economic Analysis of the Barcelona ´92 Olympic Games: Resoursec, Financing 
and Impact“ od Ferrana Bruneta. Zdroj: http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp030_eng.pdf 



 47

prostorů bude nadále pokračovat. Dalšími cíly vymezenými do roku 2011 jsou jednoúrovňové 

ulice, vyčistění prostorů okolo zastávek MHD a zřízení bezbariérových dětských hřišť. 

 

Tab. 2 Vývoj bezbariérovosti v Barceloně mezi 1996-2006 

  1996 2006 

Buildings 122 buildings 488 buildings 

Public communications 360 km 730 km 

Beaches 2 5 

Buses 16 routes 131 routes 

Number of buses 46 1084 

Metro 12 stations 96 stations 

Taxis 11 units 42 units 

Audible Traffic Lights 24 crossings 380 crossings 

Zdroj: http://www.designforall.in/newsletter_oct_2007.pdf 
  

 Z výše uvedeného vyplývá, že Barcelona kráčí správným směrem, to znamená 

k odstranění veškerých překážek a bariér, které limitují život nás všech! Barcelona se stává 

přístupným městem pro všechny skupiny obyvatel a samozřejmě i pro turisty, jichž každým 

rokem narůstá. Tento fakt není náhodou, analýza organizace EIDD Design for All Europe 

prokazuje závislost mezi odstraňováním bariér a přílivem turistů do vybraného města. 

Barcelona je zde uvedena jako příklad79. Nárůst turistického ruchu samo sebou přináší žádaný 

růst ekonomický! 

3.2.4 Návštěva města 

Průzkum na internetu je první věcí, kterou každý z nás udělá před návštěvou cizí 

země, či města. Podobně jsem hledala první informace o bezbariérovosti Barcelony. 

Informace jsou k dispozici v katalánštině, španělštině a angličtině nebo francouzštině. 

V případě Barcelony existují přímo stránky věnující se bezbariérovosti města80! Jsou zde 

cenné informace, týkající se dopravy, ubytování a pohybu po městě, především pro 

osoby na vozíčcích, ale nalezneme odkazy i pro osoby se zrakovým či sluchovým 

                                                 
79 Počet ubytovaných v hotelu před rokem 1990 (před projektem Barcelona for All) byl 1 732 902 hostů. 
Za 13 let zpřístupňování Barcelony toto číslo narostlo o 122 % (3 848 187 hostů). Zdroj: Přednáška P. Kercher, 
IP ERASMUS PROGRAMME, Bratislava 05/08 
80 http://www.vienaeditorial.com/barcelonaaccesible/angles/index.htm 
    http://www.accessiblebarcelona.com/ 
    http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652867_291374213_3,00.html.  
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postižením81. Jednoduchá dostupnost informací o bezbariérovosti města, jeho dopravního 

systému, veřejných prostorů a historických objektů, patří k prvním důležitým znakům 

správného přístupu ve vytváření životního prostoru pro nás všechny. 

Tištěný materiál není bohužel snadno k sehnání. Jediná brožura, se kterou jsem se 

setkala, mi byla poskytnuta na letišti. A ta byla pouze ve španělštině. V tomto ohledu bych 

viděla rezervy, protože ani v informačních centrech nebyly propagační materiály 

o bezbariérovosti města k dispozici.   

Co se týká dopravy, je Barcelona velmi dobře dostupná městskou hromadnou 

dopravou. Autobusová síť je kompletně bezbariérová od prvního ledna roku 2007. Metro 

prochází renovací od roku 1992 a převážná většina stanic je nyní bez překážek pro osoby se 

zdravotním postižením. Konkrétní informace i s mapou je možné nalézt na webových 

stránkách provozovatele městské dopravy82. Orientační zvukové a vizuální systémy jsou 

dostupné v metru, a to i v jazyce anglickém. V autobusech převažuje pouze systém zvukový.  

Budovy jsou postupně bezbariérově upravovány všude, kde je to jenom trochu možné! 

Zajímavá řešení jsem zachytila v obrazové příloze. 

3.2.5 Závěr 

Barcelona pracuje na vytváření bezbariérového prostředí již přes dvě desítky let 

a výsledky jsou na první pohled znatelné. Výše zmíněná jednoduchá dostupnost informací 

na internetových stránkách nebo zřetelný výskyt osob se zdravotním postižením v ulicích 

města jsou dvěma hlavními prvotními znaky, určujícími úspěšnost Barcelony v cestě 

za bezbariérovostí. Přiložené fotografie dokumentují pouze zlomek z mnoha zajímavých 

bezbariérových řešení. Přístupnost obchodů, bank a úřadů je v Barceloně samozřejmostí. 

Neprokázala se mi domněnka přímého vlivu/závislosti mezi pořádáním Olympijských resp. 

Paralympijských her a zlepšováním bezbariérového prostředí hostujícího města. Přesto zde 

zajisté existuje vliv druhotný v podobě navýšených investic do rozvoje infrastruktury 

a urbanismu města, který přináší jako „vedlejší“ efekt odstraňování bariér! Barcelonu 

můžeme brát jako příklad správného využití těchto investic ku prospěchu všech obyvatel 

a návštěvníků metropole. Dlouhodobá funkční koncepce, reflektující vývoj ve všech oblastech 

rozvoje města, je nedílnou součástí úspěchu.  

                                                 
81 Způsob jakým jsou objekty, bariéry popisovány jasně ukazuje, že autoři se v problematice orientují. 
Nevyskytují se zde informace typu: „po zdolání několika schodů je objekt bezbariérový“ viz kapitola o Paříži. 
82 http://www.tmb.net/en_US/home.jsp 
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3.3 ŘÍM 

3.3.1 Fakta 

� Hlavní město Itálie (2,7 mil. obyvatel). 

� Historicky velmi atraktivní město, nabízející obdivuhodné památky ze všech století. 

� Město s nezaměnitelnou atmosférou. 

� Řím byl založen na sedmi pahorcích, z čehož vychází kopcovitý geografický profil 

městského terénu. 

3.3.2 První dojem 

Řím patří mezi města pyšnící se neuvěřitelnou atmosférou, charakterem neboli geniem 

loci, a z tohoto důvodu se stal dalším místem, které jsem si vybrala k prozkoumání. Podobně 

jako Praha je Řím založen na dynamickém terénu a jeho duch vychází z množství památek 

různého stáří. Zajímalo mě proto, jak se v italském hlavním městě vyrovnávají 

s odstraňováním bariér. Můj první dojem nebyl nikterak slavný, kvalita údržby komunikací 

a veřejného prostoru obecně neslibovala moc. Pohyb po městě je komplikovaný již kvůli 

zmíněnému terénu, charakteru historické dlažby a úzkým chodníkům. Na mnohých místech je 

vidět snaha o odstraňování bariér. Tyto snahy však působí mnohdy velmi chaoticky, až 

neúčinně. Na vině je často chabý informační systém (viz obr. příloha). 

3.3.3 Návštěva města 

Podobně jako u ostatních vybraných měst, jsem se i před návštěvou Říma snažila 

nejprve získat potřebné informace na internetových stránkách. Především informace, týkající 

se dopravy a přístupnosti památek. Internetový průzkum nebyl zdaleka tak jednoduchý, jako 

například u Barcelony. Nepodařilo se mi nalézt stránky, jež by se přímo věnovaly 

bezbariérovosti Říma, případně „turismu pro všechny“83. Veškeré informace potřebné pro 

osoby se zdravotním postižením jsem vyhledala přes druhotné odkazy na stránkách, věnující 

se obecně cestování po Evropě, případně na stránkách, kde jsou zaznamenávány zkušenosti 

návštěvníků se zdravotním postižením. Plánování pobytu v Římě pro osobu se zdravotním 

postižením není nikterak ulehčeno. Potřebné, v mnohých případech klíčové, informace nejsou 

na internetu v ucelené a jasné formě k dispozici. 

Městskou hromadnou dopravu v Římě zastupují metro a autobusy. Metro je z velké 

části bezbariérové (tedy mnohé jeho stanice jsou tak označeny), autobusy jsou z části 
                                                 
83 Tourismus for All – obecně používaný termín na mezinárodních konferencích. 
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upravené pro potřeby osob se zdravotním postižením, ale bohužel nejezdí přesně podle 

jízdního řádu. Mnohdy se proto nedá spolehnout na to, zda přijede bezbariérový vůz. Pro 

návštěvníky Říma je určitě nejjednodušší se pohybovat po vlastní ose. Stanice metra jsou po 

obvodu historického centra, dále je snazší dojít pěšky. Tento fakt často stěžuje historická 

dlažba, úzký profil chodníku, vysoké obrubníky, výmoly a špatná kvalita komunikací obecně. 

Historické dláždění a dále zmíněné důvody významně stěžují vytváření vodících prvků pro 

osoby se zrakovým postižením. V tomto případě bude velmi složité zasahovat do charakteru 

ulic a silnic, protože i zmíněná historická dlažba je součástí římského genia loci84.  

Vzhledem k výše uvedeným faktům jsem neočekávala, že bych mohla v Římě 

navštívit mnoho bezbariérových památek. Moje předpoklady byly však mylné. Nejznámější 

římské skvosty jsou z velké části bezbariérově přístupné. Bohužel neexistuje kvalitní 

průvodce, jenž by mapoval všechny památky i s přesným popisem úrovně zpřístupnění. 

V mnoha případech jsou totiž objekty bezbariérové jen za určitých podmínek, což je pro 

osoby se zdravotním postižením klíčová informace. Nenaleznuvší dostatečné informace 

na internetu, pokusila jsem se je získat v informačních centrech. Bohužel ani zde jsem nebyla 

úspěšná, tištěný materiál o bezbariérovosti Říma nebyl k dispozici. 

Jednotlivé historické objekty jsou z velké části bezbariérově přístupné, problémem 

zůstává, jak se k nim bezbolestně dostat. Městská hromadná doprava funguje po okrajích 

historického jádra, viz výše. Ulice města, často stísněné, okupují automobily stojící či jedoucí. 

Prostoru pro snadný pohyb pěších resp. osob se zdravotním postižením je poskrovnu 

(viz obr. příloha).  

Kvalita, originalita a provedení bezbariérových řešení u římských památek se liší. 

Lze vysledovat přístup založený na kontrastu nového řešení a původního objektu (Památník 

Vittoria Emanuela II), ale i způsoby provedení, snažící se minimálně ovlivnit působení 

historického objektu (Bazilika sv. Jana v Lateránu). Viz obrazová příloha. 

3.3.4 Závěr 

Do Říma jsem, po prvních průzkumech na internetu, přijížděla s nevalným 

očekáváním, které se ale ne vždy vyplnilo. Konkrétně při návštěvě Říma jsem velmi litovala, 

že se mi nepodařilo nalézt kvalitní informace o bezbariérovosti jednotlivých památek. Snaha, 

která byla vynaložena na jejich zpřístupnění, se neshledává se zaslouženým úspěchem, 

protože o bezbariérově přístupném historickém objektu nikdo neví, nebo je těžce dostupný 

                                                 
84 Velmi kvalitně se s podobným problémem vypořádali HŠH architekti při renovaci Horního náměstí 
v Olomouci, realizace 1998-2001. 
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v rámci městského veřejného prostoru. Přímo v historickém jádru města nefunguje ucelený 

informační systém, stísněnost a ztížená průchodnost veřejných prostorů (ulic) znesnadňuje 

volný pohyb pěších resp. osob se zdravotním postižením. Z návštěvy lze usoudit, že vytváření 

bezbariérového prostředí není v Římě neznámým pojmem. Bohužel jednotlivé přístupné 

památky nejsou zastřešeny koncepcí, jež by komplexně řešila odstraňování bariér v rámci 

městského veřejného prostoru, dopravy, ale i bariér informačních. 

3.4 BERLÍN 

3.4.1 Fakta 

� Hlavní město Německa od roku 1991 (3,4 mil. obyvatel), patřící k největším 

metropolím Evropy. 

� Město, s nímž je spojeno nespočet historických milníků minulého století. Mnohé 

prostory zde mají zvláštní atmosféru, protože nám připomínají silné okamžiky  

20. století. 

� Myšlenkově velmi otevřené, tolerantní město, které v minulosti často skýtalo útočiště 

perzekuovaným uprchlíkům. 

� Město velkých prostranství s rovinným charakterem terénu.  

3.4.2 První dojem 

Nezaměnitelný charakter Berlína na návštěvníka dýchá na každém kroku. Mnoho 

důležitých okamžiků minulého století tu zanechalo nesmazatelnou stopu. Atmosféra je 

jedinečná a přitom tak odlišná od jiných měst se silným geniem loci. Ojedinělý duch města 

není ani tak vytvářen historickými objekty či památkami, ale událostmi, jež v tomto městě 

proběhly, a které si mnozí z nás živě pamatují. Samotnou mě překvapilo, jak silnou atmosféru 

Berlín má. 

V současnosti je to dvaadvacet let od zbourání Berlínské zdi. Urbanistické 

a architektonické práce, řešící nové funkční propojení obou Berlínů, jsou v plném proudu. 

V kontextu tohoto stavebního vývoje vznikají již plně bezbariérové objekty 

(např. Hauptbahnhof).  

3.4.3 Návštěva města 

Stejně jako u výše zmíněných měst předcházel návštěvě města podrobný průzkum 

především na internetu. Berlínské stránky pro turisty poskytují informace pro osoby se 

zdravotním postižením. Poprvé jsou zvláště uvedeny informace pro osoby se zrakovým, 
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sluchovým a mentálním postižením85. Základní údaje jsou dostupné v mnoha jazycích, 

detailnější informace poskytované většinou samotnými organizacemi pro osoby se 

zdravotním postižením jsou v němčině. Návštěvník se tedy pohodlně dozví vše o pohybu po 

městě, dopravě a způsobech možné asistence, ale dokonce i kde bez potíží nakoupit. Bohužel 

potřebné informace o památkách a významných berlínských místech nejsou k dispozici. 

Podobně jako u ostatních měst chybí tištěný materiál, zabývající se problematikou 

bezbariérovosti. 

Kompletní dopravní informace jsou základem snadného pohybu po městě. 

Na berlínských stránkách je lehce získáte, k dispozici je i interaktivní mapa86, která je 

pravidelně aktualizována a předchází tak nepříjemnostem v případě poruch výtahu nebo 

rekonstrukcí jednotlivých stanic. Samotné dopravní prostředky jsou podobně jako u ostatních 

měst postupně bezbariérově upravovány.  

Vzhledem k rovinnému charakteru berlínského terénu je velmi snadné se pohybovat 

po městě pěšky (na vozíčku). Tento fakt ulehčuje rozsáhlá síť pěších a cyklistických stezek, 

které díky své šířce určitě umožňují využití osobami se zdravotním postižením. Rozlehlost 

veřejných prostorů přirozeně nahrává jednoduššímu pohybu po městě. Orientace v prostoru 

osob se zrakovým nebo sluchovým postižením je významně ulehčena perfektním 

informačním systémem! Ve veřejné dopravě nechybí vizuální, akustický ani taktilní 

informační systém. Přímo u jednotlivých památek jsou umístěny informační tabule popisující 

zajímavá fakta z historie objektu. Tabule fungují jako jednotný systém v rámci města. 

V tomto případě je škoda, že alespoň základní údaje nejsou k dispozici v Braillově písmu.  

V Berlíně zahájili v roce 2004 systém certifikace budov dle požadavků 

bezbariérového užívání. Pečeť bezbariérovosti je brána jako pozitivní reklama vybraného 

objektu, což svědčí o vyspělosti berlínské společnosti. 

Berlín od pádu Berlínské zdi prochází ohromným stavebním procesem. Úkolem je 

sjednotit po tři desítky let rozdělené město v jednotný fungující celek. Dochází k renovaci 

původních a ke stavbě nových objektů, k propojování východu se západem, starého s novým. 

Přesto jsou historické objekty zpřístupňovány velmi konzervativně někdy až neuspokojivě 

(Berlínská katedrála). Neobjevila jsem mnoho příkladů kontrastního řešení87 bezbariérového 

zpřístupnění. Jedním z příkladů je Pergamon muzeum, kde došlo k vytvoření zcela nového 

                                                 
85 Tyto skupiny bývají často opomíjeny, přestože odstranění bariér bývá v tomto případě technicky méně 
náročné než u překážek pro osoby s tělesným postižením. Paradoxně mnohdy stačí dobrý informační systém – 
vizuální, akustický či taktilní. 
86 http://www.fahrinfo-berlin.de/Liniennetz/index?language=en   
87 Řešení založené na kontrastu mezi původním objektem a novým bezbariérovým řešením. 
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vstupu, bohužel v rámci takhle velké změny nebylo v návrhu myšleno na bezbariérové hlavní 

průčelí. Bezbariérový vstup je umístěn z boční fasády, což pro úpravu takových rozměrů není 

dostačující. Obecně můžeme říci, že v Berlíně převládá spíše syntetický způsob88 

odstraňování bariér u historických památek. Krásnou ukázkou tohoto přístupu je 

Bodeho muzeum, kde byly použito vysouvací schodiště (viz obr. příloha). 

3.4.4 Závěr 

Několik desítek let opomíjený Berlín má v současnosti vysoký potenciál získat zpět 

svoji slávu. Nezaměnitelná atmosféra, připomínající mnoho zlomových okamžiků minulého 

století, v kontrastu s nově vznikajícími moderními prostory a budovami, patří mezi hlavní 

klady Berlína. Historických památek starších sto a více let se v Berlíně nachází poskrovnu, 

přesto jsou jeho nedílnou součástí a je nutné je zpřístupnit pro nás všechny. Přístupů je 

podobně jako u dalších měst nepočítaně, já bych ale v tak otevřeném a liberálním městě 

očekávala originálnější návrhy a řešení.  

3.5 VÍDEŇ 

3.5.1 Fakta 

� Hlavní město Rakouska, zároveň město statutární (1,7 mil. obyvatel). 

� Kulturní město s bohatou historií, s mnoha muzei, výstavními prostory a paláci. 

� Vídeň leží na Dunaji, její geografický profil je převážně rovinný. 

3.5.2 První dojem 

Vídeň byla posledním městem, které jsem v rámci výzkumu navštívila. Ohromena 

Římem, Berlínem, Paříží jsem byla zpočátku trochu zklamaná. Vídeň je poklidné město, jež 

na první pohled nemusí okouzlit, přesto nabízí mnoho krásných míst a památek, která stojí 

za návštěvu.  

3.5.3 Návštěva města 

Sběr prvotních informací probíhal stejným způsobem, jako u předchozích měst. 

Bohužel jsem ani tentokrát nebyla příliš úspěšná. Stránky zabývající se přímo turismem pro 

osoby se speciálními potřebami jsem nenašla. Na stránkách určených pro návštěvníky Vídně 

sice existuje odkaz pro osoby se zdravotním postižením, zde však nalezneme pouze další 

                                                 
88 Řešení založené na syntéze mezi původním objektem a novým bezbariérovým řešením. 
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odkazy, směrující k jednotlivým organizacím pro osoby se zdravotním postižením. Tyto 

webové stránky jsou navíc pouze v němčině, čímž se výrazně snižuje použitelnost zde 

poskytnutých informací. Úplnou náhodou jsem narazila na anglicky psaný dokument 

„Accessible Vienna, Vienna for Visitors with Special Needs“, jenž čítá zhruba 130 stránek 

a je určený pro osoby se zdravotním postižením89. Dokument s rakouskou precizností 

popisuje hotely, památky, kavárny, kina, veřejnou dopravu atd. V tomto případě bych řekla 

„méně je více“, protože ve výsledku je velmi zdlouhavé nalézt kýženou informaci. Přesto by 

měl být takový dokument dostupný v rámci webových stránek pro návštěvníky Vídně, aby byl 

k dispozici co největšímu počtu potřebných lidí. Stránky pouze odkazují na speciální 

průvodce, kteří se věnují osobám se zdravotním postižením.  

Veřejná doprava prochází procesem zpřístupňování podobně jako tomu je u všech 

evropských významných měst. Všechny stanice vídeňského metra jsou plně bezbariérové. Na 

101 stanicích je 264 výtahů. Dále jsou všechny autobusové linky obsluhovány 

nízkopodlažními vozy s vizuálním i akustickým informačním systémem. Původní tramvaje 

neboli S-bahn s příkrými nástupními/výstupními schody (podobně jako v ČR) jsou 

nahrazovány nízkopodlažními typy (v současnosti je to cca 40%), stejně tak tramvajové 

zastávky jsou bezbariérově rekonstruovány (cca 95% zastávek je nyní bezbariérových). Jízdní 

řády bezbariérových spojů a popis jednotlivých stanic metra jsou dostupné na internetu, opět 

ve velmi podrobné verzi, ale pouze v německém jazyce90.  

Přestože jsem ze začátku nebyla Vídní nijak ohromena, byla jsem následně 

překvapena, jak odvážná řešení při odstraňování bariér zde lze nalézt. Ve většině případů 

převládá způsob založený na kontrastu mezi historií a současností. Sklo a ocel jsou často 

používanými materiály při provádění ramp a výtahových šachet. Ukázkou velmi originálního 

a zároveň kontroverzního řešení je vídeňská Albertina. Tvůrci se nebáli použít při renovaci 

ani prvků jakými jsou mohutné eskalátory, přičemž ale nezapomněli respektovat původní 

budovu. Ve výsledku se jedná o dílo, které vzbuzuje vášnivé diskuse o správnosti tohoto 

řešení. Není ale právě to důkaz, že se jedná o novátorskou, originální cestu? Město je otevřené 

změnám. Stále se vyvíjí a ani historické jádro nestagnuje. Důkazem je mnoho zpřístupněných 

historických objektů. Zde nesmíme opomenout, že se převážně jedná o stavby z 18. století 

a mladší. Středověkých bezbariérových památek, u nichž bývá zpřístupnění obecně složitější, 

se ve Vídni mnoho nenachází. 

                                                 
89 b2b.wien.info/data/access-barrierefrei08.rtf 
90 http://www.wl-barrierefrei.at/ 
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3.5.4 Závěr 

Je evidentní, že změny jsou ve Vídni chápány jako přirozený vývoj, který je nutné 

podporovat, jedná-li se o kroky správným směrem. Takto otevřený postoj jsem ve Vídni 

neočekávala. Řešení založená na kontrastu historické a nově přistavěné konstrukce tu jsou 

velmi rozšířená. Nepodařilo se mi nalézt jakoukoliv koncepci, týkající se zpřístupňování 

historických objektu91, a proto usuzuji, že podobně jako u předchozích měst jsou historické 

objekty bezbariérově zpřístupňovány v rámci jejich renovací. Domnívám se, že i díky absenci 

komplexní koncepce, chybí materiály, které by informovaly o bezbariérových 

pamětihodnostech. Nakonec se právě špatná informovanost může stát největší bariérou pro 

návštěvníky Vídně.  

                                                 
91 Konkrétní koncepci zpřístupňování historických objektů jsem nalezla pouze u Londýna. K nahlédnutí 
na www.english-heritage.org.uk 
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4 VYHODNOCENÍ ANALÝZY ZAHRANI ČNÍCH M ĚST 

4.1 Bariéry 

V našem životě se setkáváme s mnoha druhy bariér. Nejčastěji to bývají bariéry 

komunikační mezi jednotlivými generacemi, bariéry kulturní, jazykové, sociální, ekonomické 

a další. Bariéry architektonické, informační a lidské ztěžují osobám se zdravotním postižením 

život každý den, a proto následuje zhodnocení, jak se s nimi potýkají jednotlivá města. 

Následně se zaměřím na překážky typické pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním 

postižením. 

4.1.1 Bariéry architektonické 

Bariéry architektonické neboli veškeré překážky vytvořené stavební činností člověka, 

potkáváme na každém kroku, aniž bychom je zaznamenali. Pokud tedy patříme do skupiny 

bez problému se pohybující na cestě za svými cíly. Pro všechny ostatní může být i vyšší 

obrubník než je standard důvod k nepříjemnostem.  

Obecně můžeme říct, že všech pět vybraných měst patří mezi vyspělá města a tudíž 

ve všech shodně nalezneme snahy o odstraňování bariér pro lidi se zdravotním postižením. 

Bohužel pouze u jediného velkoměsta můžeme zároveň mluvit o cíleném vytváření 

bezbariérového životního prostředí pro nás všechny a tím je Barcelona. Hlavním rozdílem je 

existence koncepce!  Ta řeší časový plán úprav, finanční výdaje, způsoby řešení a udává směr 

a tempo vývoje vytváření bezbariérového prostředí v rámci běžného rozvoje města. V tomto 

ohledu měla zajisté pozitivní vliv olympiáda, jež zde byla pořádána v roce 1992. U ostatních 

metropolí dochází k odstraňování bariér mnohdy pouze v rámci renovací objektů a veřejných 

prostorů. Často pak chybí kvalitní veřejné prostory, které by propojovaly jednotlivé 

bezbariérové objekty, či informační systém, ulehčující pohyb po městě a vyhledání kýžených 

památek. 

4.1.2 Bariéry informa ční 

S bariérami informačními se stejně jako s bariérami architektonickými setkáváme 

na každém kroku. Přijdeme-li poprvé na úřad, mnohdy máme problémy bez pomoci pověřené 

osoby se v prostoru zorientovat a nalézt hledanou kancelář. Podobně tomu tak je ve všech 

složitějších veřejných prostorech či objektech, jakými jsou například nádražní haly, 

autobusová nádraží, sportovní centra nebo knihovny. Výhodou mnoha návštěvníků těchto 

míst je možnost zeptat se další osoby, případně mohou projít celý objekt a po zdolání mnoha 
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pater a schodů dosáhnout hledaného cíle bez pomoci. Jen stěží tak učiní člověk se zrakovým, 

sluchovým nebo tělesným postižením. Pro tyto osoby je nutné, kromě realizace samotného 

zpřístupnění objektu, vytvořit odpovídající informační systém, který jim ulehčí orientaci 

a usnadní tak velkou měrou jejich pohyb v budově či prostoru. Neméně důležité je 

zpřístupnění informací o bezbariérovosti objektů/města, nejlépe pomocí informačních letáků 

v městských infocentrech nebo dokumentů na internetových stránkách. 

Asi prvním krokem pro každého cestovatele je vyhledání důležitých informací 

o cílové destinaci na internetu, následně v tištěných průvodcích. V tomto ohledu opět vyčnívá 

Barcelona, protože ta jediná poskytuje v rámci svých oficiálních stránek i konkrétní údaje 

o bezbariérovosti objektů a dopravy v několika jazycích. Ostatní města pouze odkazují 

na stránky organizací pro osoby se zdravotním postižením, které jsou však vždy v domácím 

jazyce a informace pro turisty zde nejsou k dispozici nebo je velmi těžké je nalézt. 

Tištěný materiál, průvodce nebo publikace, zabývající se bezbariérovostí, jsem nalezla 

pouze v Paříži. Zde ovšem musím podotknout, že hledání trvalo skoro rok a vyžadovalo 

dopisování s povolanými osobami pouze v jazyce francouzském a následnou osobní návštěvu 

pařížské radnice. Tento postup je naprosto neslučitelný s normálními přípravami na návštěvu 

města. Pouze ve Vídni byly informace o bezbariérovosti součástí mapy města. Absenci 

jakéhokoliv tištěného materiálu, usnadňující organizaci návštěvy a následně i orientaci 

v cizím městě, považuji za fatální. Uvědomuji si, že internet zastupuje v současnosti hlavní 

informační medium, přesto si myslím, že mít přímo u sebe základní informace, když 

cestujeme, je k nezaplacení.  

Orientační systém v kontextu celého prostoru města nese u všech zkoumaných 

metropolí podobné znaky. Nikde jsem si nevšimla speciálně upraveného, vytvořeného 

systému pro účely lepší orientace v prostoru pro osoby se zdravotním postižením. Ukazatele 

bývají často nepřesné, zavádějící nebo příliš komplikované. Existence kvalitního orientačního 

systému by všem zúčastněným maximálně ulehčila život. 

V průběhu renovací dochází k projektování vodících prvků pro osoby se zrakovým 

postižením a instalaci vizuálních a akustických informačních systémů. Veřejné dopravní 

prostředky ve všech městech disponují akustickými a vizuálními informačními systémy, 

v Barceloně dokonce dvojjazyčnými. 

4.1.3 Bariéry lidské 

Výše zmíněné metropole západního světa jsou s edukací v oblasti integrace osob se 

zdravotním postižením na velmi vysoké úrovni. Začlenění osob se zdravotním postižením do 
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normálního života patří mezi přirozené součásti života každého člověka již od útlého věku. 

Na bariéry v lidském chování jsem nenarazila ani v jednom ze zkoumaných měst. 

V tomto ohledu jsme v České republice velmi pozadu. Několik desítek let výchovy 

v minulém režimu ovlivnilo myšlení velké většiny naší společnosti, což má za výsledek vznik 

hluboce zakořeněných bariér v lidském chování. Vzhledem k tomu, že není úplnou 

samozřejmostí u nás potkávat osoby se zdravotním postižením na ulicích, má mnoho lidí 

strach a ostych z navázání kontaktu s těmito osobami. Většina z nás neví, jak by měla člověka 

se zdravotním postižením oslovit či mu nabídnout pomoc.  

4.1.4 Bariéry pro osoby na vozíčcích 

Nejvýznamnějšími překážkami pro osoby na vozíčku jsou ty, které samy svou činností 

vytváříme, tedy bariéry architektonické (hodnocení viz výše).  

4.1.5 Bariéry pro osoby se zrakovým postižením  

Koncepční vytváření vodících prvků ve veřejných městských prostorech jsem 

postrádala ve všech analyzovaných městech. Významné křižovatky byly řešeny, podobně jako 

v České republice, použitím varovných a signálních taktilních pásů a akustických klepátek. 

Veřejné dopravní prostředky jsou, až na řídké výjimky, vnitřně ozvučeny. Ani v jednom 

městě jsem nenarazila na originální orientační městský systém, který by reflektoval potřeby 

osob se zrakovým postižením. Pouze v Římě bylo několik orientačních tabulí k dispozici 

i v Braillově písmu92. Jedinou výstavu v taktilním provedení jsem měla možnost navštívit 

v Louvru.  

4.1.6 Bariéry pro osoby se sluchovým postižením 

V případě osob se sluchovým postižením jsou největší překážkou opět bariéry 

informační. Zde se jedná o vizuální informační systémy ve veřejné hromadné dopravě, které 

existují ve všech zkoumaných městech kromě Paříže, a dále o jasný, ucelený orientační 

systém v rámci celé metropole. Jak už jsem uvedla výše, ani v jednom městě jsem nebyla 

ohromena originálním řešením tohoto problému. Zmínila bych snad pouze Berlín, jenž nabízí 

kvalitní tabulový systém, poskytující informace o prohlížených památkách, bohužel jenom 

                                                 
92 V Berlíně jsem si všimla, že v rámci novostavby Hauptbahnhof byl použit informační systém z boku madel 

také v Braillově písmu 
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v německém jazyce. Tento systém mohl být minimálně doplněn o základní informace 

v Braillově písmu, aby posloužil širší skupině potřebných. 

4.1.7 Bariéry pro osoby s mentálním postižením 

Do skupiny osob s mentálním postižením patří přirozeně osoby s viditelným 

mentálním postižením, ale i například osoby s poruchami učení nebo senioři, jejichž orientace 

v prostoru je ztížena v důsledku stárnutí. 

Významná je jednoduchá orientace v prostoru, jež usnadní nezávislý pohyb těchto 

občanů ve veřejném prostoru, a proto je důležité projektovat u nových staveb urbanisticky 

srozumitelné veřejné prostory. Dále, podobně jako u neslyšících, jsou hlavním problémem 

bariéry informační. Důležitý prvek tvoří ucelený jednoduchý piktografický systém v rámci 

městského prostoru a budov, jenž velmi zjednoduší život nejenom těchto lidí v naší 

společnosti. Piktografický systém se musí skládat z jasně definovaných piktogramů-

stylizovaných obrázků, lehce pochopitelných i pro osoby s mentálním postižením, které 

ve zkratce, ale jasně vystihují daný předmět. Tento systém může do jisté míry nahradit nebo 

doplnit vizuální informační systémy pro neslyšící, ale i zjednodušit orientaci nových turistů 

po městě. 

Ve zkoumaných městech jsem bohužel neobjevila žádné zajímavé příklady řešení 

piktografických informačních systémů. Tato problematika bývá opomíjena i v těch 

metropolích, kde se vytvářením bezbariérového prostředí koncepčně zabývají. 

4.2 Zpřístupňování historických objektů ve vybraných městech 

Každé z vybraných měst má svůj jedinečný charakter, k němuž neodmyslitelně patří 

i historické objekty. Jejich zpřístupňování je vždy zásahem do výjimečnosti stavby. Často 

jsou úpravy nevratné, a proto je musíme provádět s nejvyšší opatrností. Nelze však historické 

památky vnímat jako mementa dávných dob, jichž se nelze dotknout!  

Ze zkušenosti usuzuji, že zpřístupňování památek je tím složitější, čím je objekt starší. 

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné předem odhadnout statické působení konstrukcí, 

zásahy do velmi starých objektů přináší vyšší riziko znehodnocení stavby poškozením jejich 

nosných prvků. Neméně důležitým faktorem jsou typické prostorové vlastnosti pro jednotlivá 

období v architektuře. Mnohé středověké hrady již svým naturelem nenabízí mnoho prostoru, 

na rozdíl od rozlehlých, kompozičně otevřených renesančních či barokních paláců. Nalézt pak 

funkční řešení nebývá nejsnazším úkolem.  



 60

Středověké jádro Barcelony bylo na mnoha místech předlážděno a díky tomu se i úzké 

uličky staly pohodlněji přístupné. V Paříži toho moc po „Haussmanizaci“ v 19. století 

ze středověkého jádra nezbylo a podobný úděl potkal i Berlín, který byl významně poničen 

během světových válek. Vídeň byla zplundrována Turky v 16. století a vzhledem k tomu, že 

nedošlo ihned k obnově poničených staveb, dochovalo se pouze několik středověkých 

památek v centru a na krajích Vídně. Z tohoto pohledu má nejhorší výchozí pozici zajisté 

Řím, u něhož stáří historického jádra sahá až 3000 let zpátky do minulosti a přesto i zde 

nacházíme velmi podařená řešení zpřístupnění historických památek. 

Existují dva základní pojmenované způsoby, jak zpřístupnit historický objekt. Jedná se 

o analytický modernistický přístup a syntetickou rekonstrukci93. Já ve své práci raději 

používám označení kontrastní a syntetická metoda. První způsob, jak už napovídá název, je 

založen na kontrastu nového řešení a původního objektu, druhý naopak na jejich syntéze. 

Osobně si myslím, že škatulkovat jednotlivá řešení není zcela podstatné. Zpřístupnění musí 

být funkční, elegantní a musí respektovat historii rekonstruovaného objektu. Kvalitní řešení 

jsou jedinečná, stejně jako památky, k nimž náleží. 

Při cestách po analyzovaných městech jsem potkala více či méně povedená řešení 

zpřístupnění památek. Řím, pro věřící jedno z nejvýznamnějších měst, se snaží zpřístupnit 

všechny své kostely pro ty, co následují ve svém životě Boha, mnohdy i pomocí nepříliš 

vzhledných ramp. Častěji však správně umístěná jednoduchá rampa z vhodného materiálu 

umožní vstup všem osobám se zdravotním postižením. I v tak historicky cenném městě 

můžeme najít zpřístupněné stavby pomocí kontrastní metody (památník Vittoria Emanuela II, 

Trajánovo forum). 

Barcelona nabízí nespočet zajímavých způsobů, jak zpřístupnit významnou památku. 

Od jednoduchých či složitějších ramp (La Casa de l´Ardiaca), po celkové rekonstrukce 

objektů (Picassovo muzeum). Byla jsem překvapena, že ani zde, kde existuje funkční 

koncepce, řešící vytváření bezbariérového prostředí, nebyla vytvořena konkrétní publikace, 

věnující se odstraňování bariér u historických objektů. Podobná té, která je přístupná na 

londýnských webových stránkách94. 

Vídeň působí v oblasti zpřístupňování historických staveb velkoryse. Je zde k vidění 

hodně řešení založených na kontrastní metodě. Asi nejznámějším a nejdiskutovanějším 

příkladem za všechny je muzeum Albertina nebo Parlamentní budova.  

                                                 
93 Accessible historical buildings, Z: Ceresnova, IP Erasmus Tourismus for All, Bratislava 2008. 
94 www.english-heritage.org.uk 
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Podobnou otevřenost k originálním řešením jsem očekávala v Berlíně, městě 

národnostních menšin a tolerance. Berlín se od okamžiku pádu berlínské zdi nachází 

ve velkém stavebním rozmachu, v rámci něhož vzniká bezbariérové prostředí pro všechny. 

Historické objekty jsou většinou zpřístupněny klasickou rampou. Rozsáhlý návrh přestavby 

Pergamon muzea obsahoval i přestavbu hlavního vstupu. V novém návrhu se však opět 

objevuje schodiště a vstup pro osoby se zdravotním postižením byl realizován z boční strany. 

U tak velké změny považuji boční vstup za fatální chybu. Za zmínku určitě stojí zpřístupnění 

Bodeho muzea pomocí vysouvacího schodiště, kdy hlavní průčelí není absolutně narušeno. 

Paříž jsem měla možnost zkoumat několik měsíců a je jisté, že vytváření 

bezbariérového prostředí zde není neznámou věcí. Bohužel u města, které si libuje 

v kontrastech mezi historií a současností (instalace současného umění jsou v Paříži takřka 

všudypřítomné), bych doufala ve větší počet originálních bezbariérových řešení. Obecně 

můžeme říci, že ve srovnání s ostatními městy Paříž nabízí nejméně zpřístupněných 

historických objektů.  
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5 JAK NEJLÉPE VY ŘEŠIT ZPŘÍSTUPNĚNÍ HISTORICKÝCH 

OBJEKTŮ? 

Podobně jako u všech návrhů změn staveb i zde je nutné jako první provést průzkum 

vybrané památky nebo-li analýzu, týkající se současného stavu objektu (zpráva NPÚ), 

případně archeologický rozbor určený přímo pro tyto účely. Ten je velmi důležitý spolu se 

statickým výpočtem především ve chvílích, kdy navrhované řešení zasáhne do nosných 

konstrukcí budovy. Zde nesmíme zapomenout, že změna stavby (rozsáhlejšího charakteru) 

může ovlivnit i klima v interiéru/exteriéru památky a ovlivnit tak například nástěnné malby.  

Dále přichází audit bariér, vytvoření BB trasy (viz kapitola 8.4 Bezbariérové 

zpřístupnění objektu). Při tvorbě trasy nesmíme opomíjet fakt, že se snažíme zpřístupnit 

službu, potažmo historickou atraktivitu daného místa, a že objekt zpřístupňujeme nejenom 

osobám s tělesným, ale i se smyslovým či mentálním postižením. Musíme tedy brát v potaz 

jak odstranění architektonických bariér, tak i umístění vhodného informačního systému 

(i v Braillově písmu) nebo taktilních expozic. Takto vytipované trasy jasně a souhrnně ukážou 

množství prací, které je nezbytné provést. V návaznosti na objemy prací lze vytvořit časový 

a finanční harmonogram procesu. Tento samotný proces je komplikovaný a je vhodné ho 

sepsat do uceleného dokumentu. 

Samotný návrh zpřístupnění historického objektu musí vždy respektovat uměleckou 

a historickou hodnotu památky. Nesmí znehodnotit její význam ani charakter! Díky možnosti 

procestovat několik evropských metropolí, jsem došla k závěru, že historický objekt nebo 

i chráněnou historickou památku LZE ZPŘÍSTUPNIT . To je pro mnohé jistě velmi odvážné 

tvrzení, ale můžeme se zde, podobně jako v jiných životních situacích, řídit heslem: 

„Neexistují problémy, pouze jejich řešení“. Následující kapitoly ukazují možné varianty 

řešení95. 

                                                 
95 Inspirací k zpřístupnění historických objektů byl dokument Easy Access to Historical Buildings, který je 
dostupný na: http://www.english-heritage.org.uk/content/publications/docs/eheasyaccess2004.pdf 



 63

5.1 Odstranění architektonické bariéry 

První dva uvedené způsoby patří, co se týká stavebních prací, mezi nejinvazivnější, 

protože dochází k odstranění určité části objektu. Zde je rozhodně nutné zajistit detailní 

průzkum konstrukcí objektu! Případné defekty mohou být pro památku nezvratné až fatální. 

Na důkaz, že i toto řešeni může působit velmi přirozeně, dokládám realizaci ve 

Winchesterském kostele.  

 

 
Obr. 12, 13 United Church, Winchester. Vlevo je možné vidět vstup do kostela před úpravou, vpravo po úpravě 

(odstranění tří schodů, zvýšení pat sloupů. Zdroj: www.english-heritage.org.uk  

5.2 Úprava architektonické bariéry 

V těchto případech dochází ke stavebním úpravám konkrétní bariéry (umístění 

pojízdných plošin, výtahu, úpravy schodišť…). Návrh může být řešen dvěma odlišnými 

způsoby. Jedná se o metodu kontrastní či syntetickou (viz kapitola 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14, 15 British Parliament, zhotovení nového BB vstupu za použití současných materiálů a dveří. Fotografie 

pořízené I. Šestákovou. Další příklady kontrastní metody viz obrazová příloha (Vídeňská Albertina, Vídeňský 

parlament, Picassovo muzeum v Barceloně, Památník Vittoria Emanuela II v Římě, Olomoucká radnice, 

knihovna J. Mahena v Brně a další). 



 64

 
Obr. 16, 17 Dvě fotografie znázorňující příklady syntetické metody byly pořízené v Londýně. Na obrázku vlevo 

byla umístěna velmi nenápadně svislá pojízdná plošina, která neruší celkový dojem průčelí (šipka ukazuje, kde je 

svislá plošina). Vpravo vidíme využití korespondujících materiálů při zhotovení rampy. Zdroj: www.english-

 heritage.org.uk. V obr. příloze je možné shlédnout další příklady syntetické metody (Bodeho muzeum v Berlíně, 

kostel st. Sulpice v Paříži, bazilika sv. Jana v Lateránu, etnografické muzeum v Brně a další). 

5.3 Poskytnutí alternativní cesty 

Existují samozřejmě historické objekty, u nichž z mnoha důvodů (prostorové 

možnosti, současný stav objektu …) nelze využít výše zmíněných přístupů nebo je jednoduše 

výhodnější aplikovat odlišný způsob řešení. A tím je nabídnutí alternativní cesty v rámci 

objektu. Nesmíme zapomínat, že zpřístupňujeme především poskytovanou službu. Mnohdy 

může být problém vyřešen změnou prohlídky objektu nebo vytvořením vedlejšího vchodu 

(viz obrázky dole). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18, 19 Queens House v Greenwichi a St. James Church v Londýně jsou důkazem dalších možných řešení 

zpřístupnění historických objektů. Vlevo šipka přibližuje místo, kde byl nově vybudován vstup do objektu 

v rámci monumentálního schodiště, které bylo původní bariérou. Uvnitř památky byla prohlídka reorganizována 

tak, aby vyhovovala umístění nového vstupu. Vpravo vidíme nově vybudovaný BB vedlejší vstup do kostela 

v místech, kde bylo původně pouze okno. Zdroj: www.english-heritage.org.uk. Tento způsob překonání bariér 

se nenabízí mezi prvními, a proto zřejmě není příliš rozšířen.   
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5.4 Alternativní zprost ředkování zážitku služeb 

Středověké hrady, věže, památky z románského období neboli obecně ty, které měly 

zajistit především nedobytnost vůči nepřátelům, svým charakterem mnohdy neposkytují 

prostor pro zpřístupnění. Úkolem majitele objektu se tak stává nalezení cesty, jak osobám se 

zdravotním postižením zprostředkovat zážitky pro jeho památku typické.  

V době technického pokroku to není úkol neřešitelný. Nabízí se například 3D simulace 

expozic a nedostupných prostorů. Méně složité na provedení a finance jsou určitě videa 

s komentářem nebo vytvoření panoramatických výhledů z věží, které jsou umístěny v přízemí.  

Jinou alternativu nabízí například provozovatel Karlskirche ve Vídni. Mohutné 

schodiště brání vstupu osobě na vozíčku. U paty schodiště je umístěn zvonek, kontaktující 

osobu, jež má za úkol osobu na vozíčku vynést. V případě osoby na elektrickém vozíčku 

(kdy není v lidských silách vynesení), je k dispozici vozík manuální. Pro mnohé zajisté 

diskutabilní metoda, jak zpřístupnit historický objekt, ale svému účelu slouží. Pokaždé je 

potřeba jít cestou od nejlepšího k nejhoršímu možnému řešení nikoliv naopak.  

V neposlední řadě je možné využít instalace dočasných ramp, případně schodolezů 

(viz bezbariérové dny v Českém Krumlově96). 

Pro osoby se zrakovým postižením je možné uspořádat taktilní expozice nebo 

zážitkové semináře. Příkladem může být hrad Křivoklát, jenž se zapojil do projektu „Naslepo 

hradem Křivoklátem“. Pro osoby se zrakovým postižením je připraven speciální okruh, kde 

jsou vystaveny speciálně vybrané hmatové exponáty. Po celou dobu prohlídky má návštěvník 

k dispozici schematický model hradu. Zajímavým nápadem je zpřístupnění tohoto okruhu 

zdravým návštěvníkům, kterým jsou nasazeny clonící brýle97.  

5.5 Informa ční systémy 

Předchozí kapitoly se věnují překonávání bariér architektonických, tedy především 

bariér pro osoby s tělesným postižením. Nesmíme ale zapomínat ani na ostatní bariéry, které 

ztěžují život osobám se smyslovým či mentálním postižením. V těchto případech jsou 

nejdůležitější srozumitelné informační systémy, ať už v rámci objektu tak třeba na internetu, 

                                                 
96 V Českém Krumlově probíhají každoročně od r. 2004 Dny bez Bariér, které jsou organizovány Kiwanis 
klubem Český Krumlov spolu s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. 
V rámci tohoto dne jsou alternativně zpřístupněny historicky či kulturně zajímavé prostory, které jsou jinak po 
celý rok osobám se zdravotním postižením nepřístupné. Během tohoto projektu probíhá i akce „Dotkni se 
Českého Krumlova“ pro osoby se zrakovým postižením.  
97 Viz MF DNES, 24. července 2008. K roku 2010 byl projekt bohužel pozastaven, jelikož nebyl obhájen 
finanční grant. 
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kde se pohodlně každý doví o bezbariérovosti daného objektu. V praxi samozřejmě dochází 

ke kombinaci všech výše uvedených metod. 

5.6 Závěr 

Nechci předstírat, že jsem vyčerpala výčet možných alternativ, ale pouze těch, 

s kterými jsem se za dobu svého zájmu o tento problém setkala. V invenci a originalitě 

se meze nekladou a věřím, že budou stále vznikat nová a nová řešení. Mým cílem bylo spíše 

naznačit, že cest a způsobů je nespočetně mnoho a důležitá je otevřená mysl všem originálním 

nápadům.  

Přehledné shrnutí této kapitoly, nabízí procesní diagram na následující straně. 
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Procesní diagram 1 – Zpřístupnění historického objektu. 
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6 DETAILNÍ ANALÝZA M ĚST – ČECHY 

V Čechách, jak už bylo uvedeno výše, nejsme ve vytváření bezbariérového prostředí 

bohužel tak daleko, jako ve vyspělejších zahraničních městech. Vzhledem k tomu, že zde 

ještě není mnoho inspirativních příkladů k ukázání, soustředila jsem se při rozboru českých 

měst více na hledání správného způsobu k nastartování procesu vytváření přístupného 

prostření pro všechny. V rámci tohoto zkoumání jsem samozřejmě narazila na zajímavá řešení 

bezbariérových úprav, která dokládám níže v obrazové příloze. 

K analýze jsem si vybrala města, v nichž nejsou otázky bezbariérovosti neznámou 

oblastí, přesto se jejich přístup k řešení stejných problémů značně liší. Z tohoto faktu vyplývá 

i různá úspěšnost jednotlivých kroků. Města jsem navštívila v doprovodu zástupců městských 

úřadů, pořídila fotodokumentaci a prodiskutovala daný stav se zástupci místních organizací, 

zastupujících zájmy osob se zdravotním postižením. Města jsem rozebrala z hlediska 

odstraňování bariér architektonických, informačních a lidských, což jsou bariéry s rozsáhlým 

dopadem na širokou oblast uživatelů, a dále dle způsobu pomoci osobám na vozíčcích, 

osobám se zrakovým či sluchovým postižením a v neposlední řadě osobám s mentálním 

postižením. Vybranými městy k analýze jsou Pardubice, Brno, Olomouc a Telč. Dále pouze 

orientačně uvádím Prahu. 

Obsah následujících stránek se z velké části zabývá především rozborem rozdílných 

koncepcí a přístupů, zachycuje začátky v jednotlivých městech ve vytváření bezbariérového 

prostředí, jejich úspěchy a úskalí. Fotodokumentace není zdaleka tak bohatá jako 

u evropských metropolí, přesto i zde nalezneme vydařené ukázky řešení odstranění bariér. 
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6.1 PARDUBICE 

6.1.1 Pardubice – základní údaje 

� Statutární město. 

� 10. největší město v ČR, počet obyvatel byl necelých 89 tisíc k roku 2003.  

� Turisticky atraktivní město – historické jádro tvoří Městskou památkovou rezervaci, 

pardubický zámek. 

� Pardubice jsou dostupné pomocí automobilové dopravy, ale také vlakem nebo letecky. 

6.1.2 Pardubice – popis situace 

Magistrát města Pardubic 

Hlavním koordinačním prvkem ve snahách o bezbariérové Pardubice je Magistrát 

města Pardubic. Po roce 1989, kdy začaly vznikat nové neziskové organizace reagující 

na potřeby pardubických občanů se zdravotním postižením, město poskytlo vlastní nebytové 

prostory za symbolické nájemné a zároveň začalo tyto objekty přizpůsobovat technickým 

požadavkům nových provozů. Magistrát pomáhá finančně formou příspěvků a dotačních 

fondů neziskovým organizacím v jejich působení.  

V roce 2003 vznikla za podpory města komise pro bezbariérovost, jejímiž členy jsou 

zástupci odborů Magistrátu města Pardubic (dopravy, správy obecního majetku, investičního, 

bytového, stavebního, rozvoje a strategie, odboru sociálních věcí), Univerzity Pardubice, 

Služeb města Pardubic a.s. a neziskových organizací (Tyflocentrum, o.p.s., 

Česká abilympijská asociace, Středisko rané péče a další). Komise čítá 24 členů, kteří se 

dobrovolně, mimo své pracovní povinnosti, scházejí jednou měsíčně a diskutují aktuální 

situaci v řešení bezbariérové koncepce, přinášejí nové podněty a společně hledají cesty 

k řešení dalších otázek a problémů. Schůze fungují na základě hesla „hodina a dost“, z čehož 

pramení stručnost a věcnost při jednání.  

Následující rok v červnu byl schválen nový strategický plán rozvoje města 

Pardubic. V částech „Doprava a infrastruktura“ a „Lidské zdroje“ plán počítá s problémy, 

týkajících se bezbariérovosti města. 

  

„…Město Pardubice v posledních letech začalo se systematickým budováním 

bezbariérových přechodů, vytváří mapový podklad pro snadnější pohyb vozíčkářů po městě. 

Začalo se i s instalací pomocných prvků pro orientaci nevidomých a slabozrakých v silničním 
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provozu. Město by nadále mělo pokračovat v nastoleném trendu a ulehčit tak pohyb všech 

handicapovaných občanů po městě. Stejně tak by město mělo zajistit bezpečný pohyb 

po komunikacích všem občanům města realizací všech dostupných druhů bezpečnostních 

prvků…“     

Zdroj: Strategický plán města Pardubic, www.mesto-pardubice.cz, 3. 12. 2004, Část II. 

Doprava a infrastruktura 

 

 „…Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb je základem pro tvorbu sociální 

koncepce města. Na jeho základě bude město usilovat o efektivnější využívání finančních 

prostředků v oblasti poskytování sociálních služeb v závislosti na konkrétních potřebách 

jednotlivých skupin občanů. V rámci rovného přístupu občanů ke všem poskytovaným službám 

je třeba systémově přistupovat k bezbariérovosti (tedy rovnému přístupu do budov, 

na komunikace apod.). S ohledem na skutečnost, že rovný přístup nemají většinou zajištěný 

lidé, kteří jsou určitou měrou ve společnosti znevýhodněni, je koordinace bezbariérovosti 

úkolem pro sociální oblast…“ 

Zdroj: Strategický plán města Pardubic, www.mesto-pardubice.cz, 3. 12. 2004, Část 

IV Lidské zdroje 

 

Nový strategický plán byl prvním krokem města Pardubic v řešení bezbariérovosti, 

na který navazovalo sestavení Koncepce bezbariérovosti města Pardubic. Projekt, 

obsahující konkrétní úkoly a závazky města s časovým plánem a způsobem financování, byl 

schválen v říjnu 2005.  

Součástí koncepce je i dotazníkový průzkum provedený mezi obyvateli Pardubic, 

přinášející zajímavé odpovědi lidí na otázky týkající se bezbariérovosti města. Ankety 

se účastnilo 413 obyvatel Pardubic, z čehož 96 % (282) souhlasilo s tvrzením, že je morální 

povinností města a jeho občanů pomoci zdravotně postiženým. Stejný počet dotazovaných 

vyjádřilo souhlas s tím, že odstraňování bariér je pomocí nejen pro osoby se zdravotním 

postižením, ale i pro seniory a rodiče s malými dětmi. V neposlední řadě 92 % obyvatel 

Pardubic by uvítalo mnohem důraznější, rychlejší a důslednější úsilí města při odstraňování 

bariér.98  

Koncepce bezbariérovosti počítá s uplatněním svých požadavků v Národním 

rozvojovém programu mobility pro všechny (dále NRPM), potažmo ve Vládním plánu 

                                                 
98 Dotazník se všemi výsledky průzkumu je k dispozici na www.mesto-pardubice.cz, dokument Koncepce 
bezbariérovosti města Pardubic. 
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financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále VPF NRPM).99 

Z těchto důvodů projekty bezbariérovosti odpovídají požadavkům a podmínkám stanovených 

v NRPM a VPF NRPM, z čehož plyne následná snazší spolupráce s dotčeným orgány 

při žádání finančních prostředků na realizaci projektů. NRPM vychází z jednoduché 

myšlenky, založené na tvorbě bezbariérových tras v rámci města, jež by měly spojovat 

objekty pro vzdělávání, kulturu, pro poskytování zdravotních a sociálních služeb a budovy 

veřejné správy. Projekty na zmíněné trase, týkající se zpřístupnění staveb, úpravy chodníků 

a přechodů, obecně projekty na zlepšení bezbariérovosti, jsou finančně podporovány 

VPF NRPM, kde je konkrétně určeno, které státní orgány přispívají na tu či onu realizaci 

a z jaké procentuální části. Město Pardubice zadalo prostřednictvím odboru dopravy 

Magistrátu města Pardubic odborné firmě vypracování projektu, který přihlásilo 

do uvedeného programu, a je tak schopno čerpat státní finanční prostředky. První 

bezbariérová trasa byla realizována v roce 2006 v celkové hodnotě 4,7 mil. Kč, přičemž Státní 

fond dopravní infrastruktury (SFDI) pokryl dotací 75 % celkových nákladů. 

Úkoly z koncepce bezbariérovosti města Pardubic a jejich plnění do současnosti 

je přehledně shrnuto v tabulce č. 3 v příloze. Koncepce bezbariérovosti byla schválena 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 684 v říjnu roku 2005 a poté bylo schváleno 

plnění koncepce v roce 2007. Na květnové konferenci Společně k bezbariérovosti III  v roce 

2010 jsem si potvrdila, že město úspěšně pokračuje v započatém procesu a úspěšně čerpá 

dotace z NRPM, z čehož následně vyplývá snazší zpřístupňování městských prostorů 

a objektů. 

Aktivity města se neomezují pouze na tvorbu pravidel a předpisů, plánů a koncepcí. 

V březnu 2004 byla pod záštitou primátora Pardubic a rektora Univerzity Pardubice 

uspořádána celostátní konference s názvem Společně k bezbariérovosti, na níž vystoupili 

odborníci z oblasti projektování, dopravního inženýrství, ze sociálního a dopravního odboru 

města Pardubic a zástupci organizací pro zdravotně postižené (SONS, CAA), aby 

prezentovali svůj pohled na řešení otázek bezbariérovosti v jednotlivých oborech. Konference 

ukázala, že mezioborový přístup je v řešení otázek bezbariérovosti velmi důležitý. Především 

kontakt, spolupráce a komunikace jednotlivých odborníků je přínosná. Z těchto důvodů byly 

uspořádány i další, určitě ne poslední, konference v červnu 2007 a v květnu 2010 nazvané 

Společně k bezbariérovosti II a III . 

                                                 
99 Národní rozvojový program mobility pro všechny byl vyhlášen roku 2002 Vládním výborem pro zdravotně 
postižené občany a Národní radou zdravotně postižených ČR. Finanční krytí je zajištěno dle ustanovení vlády 
Vládním plánem financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny z července roku 2004.  
Oba dokumenty jsou přístupné na http://www.nrzp.cz/ 
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Město pracuje na osvětě a vzdělávání svých zaměstnanců. Odbor dopravy MmP 

zajistil školení a zážitkový seminář pro své pracovníky a pro pracovníky odborů dopravy 

Úřadů městských odborů. 

Koncepční práce města Pardubic nezůstává bez ocenění, jež napovídají, že cesta 

v řešení otázek bezbariérovosti, zvolená pardubickými zastupiteli, je ta pravá. 

 

„…Město Pardubice se v roce 2003 umístilo v soutěži vyhlášené Svazem města obcí 

„Obec zdravotně postiženým“ na druhém místě v kategorii statutárních měst. Mapa 

bezbariérovosti města skončila v rámci celé ČR mezi pěti nominovanými nejlepšími projekty 

a získala čestné uznání „Výroční cena Mosty 2004“ v kategorii: 1. cena Národní rady 

zdravotně postižených ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin, 

ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Dále byla tato mapa vyhlášena jako nejlepší 

elektronická služba v soutěži „Zlatý erb“ v rámci celého Pardubického kraje…“ 

Zdroj: Koncepce bezbariérovosti města Pardubic, www.mesto-pardubice.cz, 

říjen 2005, str. 3,4. 

 

Za finanční podpory města bylo v červnu 2003, k příležitosti 11. národní abilympiády, 

kompletně bezbariérově zpřístupněno hlavní pardubické nádraží, první tohoto druhu 

v republice.  

6.1.3 Organizace zdravotně postižených  

Organizace zdravotně postižených pomalu vznikaly po roce 1989 a nahradily 

nefungující Svaz invalidů, který nebyl schopen reagovat na nové požadavky osob se 

zdravotním postižením. Jak bylo uvedeno výše, Magistrát města Pardubic vyšel organizacím 

maximálně vstříc s pronájmem nebytových prostor a zároveň snahou organizacím vypomáhat 

finančně. Zástupci z některých těchto organizací jsou zároveň členy komisí rady města 

(komise pro sociální politiku a prevenci kriminality, zdravotní komise a další) a jsou platnými 

členy při zpracovávání Strategického plánu rozvoje města Pardubic. Hlavními organizacemi 

působícími v Pardubicích, které se aktivně zabývají odstraňováním architektonických, 

informačních bariér a bariér v lidském chování a vnímání světa, jsou Česká abilympijská 

asociace, o. s. (CAA), Tyflocentrum, o.p.s. a SONS. Zástupci prvních dvou zmíněných 

organizací jsou členy Komise pro bezbariérovost.  

Česká abilympijská asociace existuje v ČR od roku 1997 a ze začátku bylo její 

hlavní náplní uspořádání 5. mezinárodní abilympiády, jež se konala na pražském Výstavišti 
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v srpnu 2000, a které se zúčastnilo 700 lidí z 29 zemí. Do současnosti se oblast působení 

CAA významně rozšířila. V Pardubicích je každoročně pořádána národní abilympiáda, kde 

mají návštěvníci možnost shlédnout dovednosti a schopnosti lidí se zdravotním postižením. 

CAA zároveň podporuje a zajišťuje náš národní reprezentační tým zúčastňující se světových 

abilympiád (Nové Dillí 2003, Šizuoka 2007). CAA vydává abilympijský zpravodaj a dále 

se snaží podporovat občany se zdravotním postižením při hledání zaměstnání.  

Z hlediska odstraňování architektonických bariér je nejdůležitějším počinem CAA 

zřízení středisek pro stavební bariéry se sídlem nejprve v Pardubicích, ale následně 

i v Přelouči, Chrudimi a Vysokém Mýtě100. Vyškolení pracovníci středisek poskytují 

informace komukoliv bez rozdílu, zda se jedná o problémy v projektové, stavební, kolaudační 

fázi výstavby nebo při rekonstrukci objektu. Každé pondělí a středu jsou k dispozici 

pracovníci k zodpovězení všech možných dotazů. Zbylé tři pracovní dny jsou věnovány 

mapování Pardubic a jejich okolí a registraci zmapovaných objektů na webových stránkách. 

Dokumentace a fotky z mapování jsou přístupné na webových stránkách www.abilympics.cz. 

Součinnost státní správy a organizací zdravotně postižených se projevuje v mnoha 

ohledech. Zástupci CAA jsou členy Komise pro bezbariérovost, podílejí se na tvorbě 

bezbariérové mapy Pardubic a především jsou zváni ke kolaudaci nových 

či rekonstruovaných objektů. V praxi to znamená, že osoba na vozíčku spolu s osobou se 

zrakovým postižením (Tyflocentrum, SONS) navštíví stavbu, jež má být kolaudována, 

a zhodnotí její bezbariérovost. Nevyhovuje-li stavba bezbariérovým požadavkům v praxi, 

není v Pardubicích zkolaudována! Osoby se zdravotním postižením musí být samozřejmě 

objektivní a neposuzovat objekt pouze s hlediska svých konkrétních potřeb a požadavků, 

vyplývajících z jejich zdravotního postižení. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) je 

občanské sdružení s celostátní působností, které vzniklo 16. 6. 1996 sloučením dvou do té 

doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením 

(České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR). 

Své pobočky a odborná střediska mají v převážné většině okresů ČR a sdružují přes 

10 000 členů. SONS vyhledává a kontaktuje těžce zrakově postižené občany, podporuje je 

v hledání zaměstnání, poskytuje socioterapeutickou pomoc v aktivizačních klubech. Dále 

odstraňuje architektonické a informační bariéry, osvětluje a popularizuje problematiku 

zrakového postižení.  

                                                 
100 Poradenská střediska vznikla v rámci projektu Bezbariérový kraj během roku 2008. Projekt byl 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu ČR. 
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Tyflocentrum , obecně prospěšná společnost, fungující v Pardubicích od roku 2003, 

byla založena Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Tato společnost se snaží 

o maximální integraci nevidomých a slabozrakých občanů do normálního života. V rámci 

nabízených programů se může postižený člověk vzdělávat, učit se překonávat překážky 

běžného života nebo trávit plnohodnotně volný čas. Zároveň Tyflocentrum poskytuje 

poradenské služby v oblasti odstraňování architektonických či informačních bariér 

pro zrakově postižené občany. 

Zmíněné organizace zdravotně postižených občanů spolupracují s městem 

na vytváření bezbariérového prostředí v Pardubicích. Nesmíme však zapomínat na bariéry, 

které je možná těžší zdolat než pár schodů před vchodem, a těmi jsou bariéry v každém z nás. 

I v této oblasti jsme v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a Spojenými státy 

americkými velmi pozadu. Zážitkové semináře, organizované Tyflocentrem, SONS a CAA, 

jsou jedním ze způsobů jak zakořeněné a většinou mylné představy o lidech se zdravotním 

postižením vymýtit z našich hlav.  

Účastníci zážitkového semináře si díky speciálním brýlím nebo zapůjčenému vozíčku 

mohou na vlastní kůži vyzkoušet s jakými překážkami či problémy se musí občané se 

zdravotním postižením každý den potýkat. Nejsou na ně kladeny vysoké nároky, účastník si 

může například vyzkoušet, jak by poslepu našel v peněžence přesnou částku peněz, či jak by 

dokázal nalít sklenici vody. Vše je pojato jako hra se šťastným koncem, kdykoliv si totiž 

mohou sundat brýle nebo vstát z vozíku. Následuje diskuse s osobami s tělesným a zrakovým 

postižením o prožitých situacích. Seminář je zakončen názornou ukázkou toho, jak správně 

a bez ostychu nabídnout svou pomoc osobě se zrakovým postižením. Od listopadu 2002 za 

pět let absolvovalo zážitkový seminář 7000 účastníků, což dokládá vysoký zájem o tuto 

aktivitu.  

Tento výčet není samozřejmě kompletní, vybrala jsem organizace zabývající se přímo 

bezbariérovostí našeho prostředí, ale za zmínku určitě stojí i další skupiny, pracující 

s osobami se zdravotním postižením. Například: Autoškola PEML Pavel (autoškola pro osoby 

s tělesným postižením), Český klub nedoslýchavých HELP Pardubice, Klub bechtěreviků, 

LORM - Společnost pro hluchoslepé, Regionální centrum pomoci a mobility a další. 
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6.1.4 Přístup Pardubic k bariérám architektonickým, informačním a lidským 

 
� Bariéry architektonické 

V Pardubicích byl nastartován úspěšný program šesti bezbariérových tras, které jsou 

postupně realizovány101. V rámci realizace bezbariérových tras dochází k úpravě vstupů 

do objektů, komunikací, přechodů a autobusových zastávek. Konkrétní řešení zpřístupnění 

objektů se liší v provedení i kvalitě. K vidění jsou rampy kovové, dřevěné, z pryžových 

rohoží, případně dlážděné. Až na drobné výjimky technické parametry odpovídají vyhlášce 

398/2009 Sb. Přirozenou součástí řešení bezbariérovosti, pokud situace nedovolí jinak, je 

zpřístupnění objektu z boční strany nebo vedlejším vchodem. V takovýchto případech by 

nemělo chybět odpovídající značení u vchodu hlavního, jak se tomu stalo u obchodního domu 

Terranova, Třída Míru 4 (viz obr. příloha). Rekonstrukce přechodů jsou řešeny komplexně. 

Při úpravách jsou sníženy obrubníky, vytvořeny signální a varovné pásy a nainstalována 

akustická klepátka pro nevidomé či slabozraké. 

 

� Bariéry informa ční 

Internetové stránky města Pardubic jsou přehledně strukturované. Najdeme zde přímý 

odkaz na bezbariérovost města, pod nímž nalezneme informace o možnostech dopravování 

osob se zdravotním postižením po Pardubicích, seznam bezbariérových objektů a kontakty na 

organizace zdravotně postižených působících v Pardubicích. Důležitými odkazy této stránky 

jsou zajisté „Koncepce bezbariérovosti města Pardubic“, „ Mapa bezbariérovosti města“ 

a „www.bezbarier.ipardubice.cz“.  

 

Koncepce bezbariérovosti města viz výše. 

 

Mapa bezbariérovosti města. Bezbariérová mapa je součástí celkového mapového 

programu města Pardubic, v němž můžeme nalézt informace například o havarijním plánu, 

dopravě, zimní údržbě jednotlivých komunikací, územním členění nebo územním plánu. 

V programu lze nastavit, jakých informací by se mapa měla týkat. Jedním z těchto okruhů je 

i bezbariérovost. V bezbariérové mapě jsou zakresleny jednotlivé bezbariérové trasy s datem 

realizace, přechody bezbariérové ale i bariérové s číselným popisem výšky obrubníku, 

křižovatky s akustickými klepátky, bezbariérové MHD zastávky, přechody s vodícími liniemi 

                                                 
101 Během roku 2008 byla v realizaci III. etapa projektu.  
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pro osoby se zrakovým postižením a vyhrazená parkovací stání. Zároveň je možné získat 

informace o bezbariérovosti v mapě vyznačených objektů. Vzhledem k tomu, že je 

bezbariérová mapa součástí složitějšího mapového podkladu, je práce s ní při nejmenším 

v začátcích obtížná. Na druhou stranu, po získání potřebných znalostí k ovládání programu, 

návštěvník získá přesné a detailní informace o jakémkoliv místě v Pardubicích. 

www.bezbarier.ipardubice.cz. Tento informační portál poskytuje zajímavé 

informace z kultury a cestovního ruchu nejen pro občany se zdravotním postižením, pro něž 

je zde mnoho potřebných odkazů řešících bezbariérovost města. Návštěvník stránek má 

například možnost podrobně se seznámit s prací Komise pro bezbariérovost nebo případně 

poslat vlastní připomínky a náměty k řešení problémů bezbariérovosti. K dispozici je 

i vyhledávací databáze, v níž jsou zahrnuty objekty od kulturního vyžití přes notáře až po 

zdravotnické služby. Vyznačeny jsou certifikované objekty Magistrátem města Pardubic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Ukázka bezbariérové mapy Pardubic. Zdroj: http://gis.mmp.cz/cgi-bin/gsa10.cgi 

 

� Bariéry lidské 

V Pardubicích nebyla zanedbána ani tato oblast bariér. Organizace zdravotně 

postižených s podporou města pořádají zážitkové semináře, na nichž mají účastníci možnost 

na vlastní kůži prožít, jaké to je být upoután na vozíčku nebo být nevidomý. Seminář je 

zakončen názornou ukázkou jak pomoci handicapovaným, které můžete potkat na ulici. 

Tohoto semináře se účastnili zaměstnanci všech odborů MmP. 
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6.1.5 Přístup Pardubic k osobám na vozíčku, zrakově či sluchově postiženým a lidem 

s mentálním postižením102 

 
� Pomoc osobám na vozíčku 

V této oblasti Magistrát města Pardubic spolu s organizacemi zdravotně postižených 

postupují mohutnými kroky vpřed. V Pardubicích je nastartován dlouhodobý proces, jehož 

přínosy jsou patrné již v současnosti. Při procházce tímto městem je zřetelné, 

že bezbariérovost města je problémem, jenž je brán na vědomí a zároveň je kvalitně řešen. 

Vstupy do objektů jsou upravovány, přechody jsou rekonstruovány a vznikají celé 

bezbariérové trasy v rámci města. Budovy jsou zpřístupňovány pomocí ramp, svislých nebo 

šikmých plošin u hlavních či vedlejších vchodů. Bezbariérový vedlejší vstup přináší jeden 

problém – značení. U některých realizací bohužel chybí u hlavního vchodu označení 

bezbariérového vstupu z jiné strany objektu (viz obr. příloha). Pro osobu na vozíčku může být 

tento detail fatální.  

Od 1. 2. 2004 zajišťuje Dopravní podnik města Pardubic a.s. přepravu osob 

s omezenou schopností pohybu speciálně upraveným mikrobusem. Speciální doprava osob 

s omezenou schopností pohybu je provozována v pracovních dnech v době od 6:00 do 

17:30 hod. jako tzv. „od dveří ke dveřím“. To znamená, že mikrobus nejezdí na žádné 

pravidelné lince, ale je na základě objednávky v určený čas přistaven u hlavních domovních 

dveří. Dopravce nezajišťuje doprovod uvnitř budovy. Speciální přeprava osob s omezenou 

schopností pohybu je zpoplatněnou službou dle platného tarifu. 

 

� Pomoc osobám se zrakovým postižením 

Hlavní náplní Tyflocentra o.p.s. v Pardubicích je odstraňování architektonických, ale 

i informačních bariér pro nevidomé či slabozraké osoby. S podporou Magistrátu města 

Pardubic dochází postupně k ozvučení vybraných budov akustickými orientačními majáčky. 

Ty fungují na dálkové ovládání a poskytují informace o objektu a jeho vnitřním uspořádání. 

V současnosti jsou takto vybaveny objekty hlavního vlakového nádraží včetně nástupišť, 

Evropský spolkový dům a z obchodů to jsou market Lidl a Family Centrum. Alternativou 

tohoto řešení je přivolání asistenta pomocí dálkového ovladače, který pomůže dotyčné osobě 

vyřídit potřebné (pošta u pardubického nádraží). Vozy městské hromadné dopravy byly 

vnitřně ozvučeny a jsou připraveny k ozvučení vnějšímu. Světelně řízené křižovatky jsou 

postupně doplňovány akustickými klepátky. 
                                                 
102 Orientační počty osob se zdravotním postižením jsou k dispozici v tabulce č. 4 v příloze na konci dokumentu. 



 78

� Pomoc osobám se sluchovým postižením 

Pro sluchově postižené občany jsou hlavními bariérami bariéry informační. Znamená 

to nedostatek orientačních informací v rámci městského prostoru a jeho budov. Odstranění 

těchto bariér (instalace vizuálních informačních systémů) není náročné na provedení, ale má 

vysoké pořizovací náklady. Této oblasti se pardubická koncepce bezbariérovosti bohužel 

nedotýká. Neznamená to ovšem, že by se těmto problémům záměrně vyhýbala. Po konzultaci 

s pracovnicí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic jsem zjistila, že v Pardubicích 

žádná organizace pro neslyšící nevznesla konkrétní požadavky, ani se nepodílela na tvorbě 

Koncepce bezbariérovosti. Město čeká na iniciativu ze strany organizací pro neslyšící. 

 

� Pomoc lidem s mentálním postižením 

Jak už bylo popsáno výše, do skupiny osob s mentálním postižením nepatří pouze 

osoby s viditelným mentálním postižením, ale i například osoby s poruchami učení nebo 

senioři, jejichž orientace v prostoru je ztížena díky důsledkům stárnutí. 

Informační bariéry jsou, podobně jako u neslyšících, hlavním problémem u této 

skupiny lidí. Podstatná je jednoduchá orientace v prostoru, jež usnadní nezávislý pohyb těchto 

občanů ve veřejném prostoru. Ucelený jednoduchý piktografický systém v rámci městského 

prostoru a budov velmi zjednoduší život nejenom těchto lidí v naší společnosti. Piktografický 

systém se musí skládat z jasně definovaných piktogramů-stylizovaných obrázků, lehce 

pochopitelných i pro osoby s mentálním postižením, které ve zkratce, ale jasně, vystihují daný 

předmět. Tento systém může do jisté míry nahradit nebo doplnit vizuální informační systémy 

pro neslyšící, ale i zjednodušit orientaci nových turistů po městě. V této problematice zatím 

nebyla v Pardubicích vyvinuta žádná iniciativa. Myslím si, že by bylo vhodné skloubit 

piktografický systém s vizuálním informačním systémem pro osoby se sluchovým 

postižením, nejen z důvodu komplexnosti řešení. Osoby se sluchovým postižením trpí velmi 

často sníženou schopností čtení s porozuměním103. Sloučení jednoduché výrazovosti obrázku 

a informativního textu může napomoci řešení tohoto problému. Nejen z těchto důvodů, ale 

i z důvodů čistě ekonomických by měl být piktografický systém sjednocený v rámci celé 

České republiky. 

                                                 
103 Technickou dovednost čtení zvládá většina osob se sluchovým postižením, bohužel není zcela běžné, že 
zároveň rozumí obsahu textu. Tento fakt vychází ze složitosti češtiny s mnoha rozličnými tvary, kdy je 
v podstatě nemožné si bez aktivního používání slov všechna zapamatovat. Zdroj: Občané se zdravotním 
postižením a veřejná správa, autorský kolektiv, Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 
2005. 
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Z architektonicko-urbanistického hlediska je důležité jasné a přehledné uspořádání 

veřejných prostranství. To znamená, v případě rozšiřování nebo obnovování městského 

prostoru ctít přirozené či uměle vytvořené dominanty, vodící prvky a další významná místa. 

6.1.6 Řešení přístupnosti historických objektů 

Historické památky tvoří významnou skupinu objektů v České republice. Můžeme 

říci, že neexistuje město, kde bychom nemohli navštívit historickou památku. U mnohých 

českých sídel jsou právě historicky chráněné objekty největším lákadlem pro přijíždějící 

návštěvníky, a jsou proto hlavním motorem cestovního ruchu. Mezi nejpodstatnější problémy 

u historických budov patří odstranění architektonických bariér. Většinu vstupních prostorů 

kostelů, paláců, chrámů zdobí mohutná grandiózní schodiště, která se přirozeně stávají 

překážkou pro osoby na vozíčcích nebo pro osoby chodící o holích, případně špatně 

se pohybující občany. Zdánlivě neřešitelná situace! Těžko si totiž kdokoliv z nás představí, 

že bychom bourali výstavní schodiště před vstupy do kostelů a místo nich začali stavět 

příjezdové rampy pro osoby s tělesným postižením. Přesto řešení existuje a důkazem tohoto 

tvrzení jsou mnohé velmi úspěšné realizace ze zahraničí viz obrazová příloha nebo 

z Velké Británie, kde se konkrétně zpřístupňováním historických objektů věnují již řadu let104.  

Pardubická Koncepce bezbariérovosti historické objekty/památky nebere v potaz jako 

zvláštní skupinu staveb. Bezbariérovost historických staveb řeší v Pardubicích v rámci jejích 

rekonstrukcí a je postupováno dle Zákona o státní památkové péči, Stavebního zákona 

a vyhlášky 398/2009 Sb. 

6.2 OLOMOUC 

6.2.1 Olomouc – základní údaje 

� Statutární město 

� Centrum olomouckého kraje čítající 100 tisíc obyvatel (2006). 

� Významné historické centrum je Městskou památkovou rezervací. Na Horním náměstí 

stojí sloup Nejsvětější Trojice, který je registrovanou památkou UNESCO. 

� Mezi zajímavé aktivity ve městě patří např. AFO (mezinárodní filmový festival 

dokumentárních filmů a videoprogramů) a zahrádkářská výstava FLORA Olomouc.  

                                                 
104 Příklady možno nalézt na www.english-heritage.org.uk. 
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6.2.2 Olomouc – popis situace 

Magistrát města Olomouc 

Magistrát města Olomouc začal s realizací projektu „Bezbariérová Olomouc“ 

v roce 2001. V průběhu následujících šesti let udělala Olomouc značný posun v odstraňování 

architektonických, technických, ale i informačních bariér. Její úspěchy byly oceněny 

v Čechách i v zahraničí. Tento proces je v Olomouci vnímán jako zvyšování kvality životní 

úrovně i pro všechny občany.  

Projekt Bezbariérová Olomouc, vypracovaný na základě usnesení Rady města 

Olomouc z dubna 2001, má jasně ucelenou koncepci. Její znění je možné si přečíst 

na internetových stránkách http://www.olomouc.eu/bbo/bbo.php. Při tvorbě projektu 

Bezbariérová Olomouc byly o spolupráci požádány neziskové organizace Spolek Trend 

vozíčkářů Olomouc, TyfloCentrum Olomouc, Oblastní unie neslyšících Olomouc, Sdružení 

zdravotně postižených v ČR a další.  

V první fázi projektu byla realizována demografická analýza, která zhruba určila počet 

osob se zdravotním postižením v Olomouci a zároveň byl z pomocí neziskových organizací 

proveden velmi podrobný průzkum současných architektonických a technických bariér ve 

všech řešených oblastech. Těmi jsou oblast dopravy, bydlení, služeb, zpřístupňování 

informací, vzdělání, kultury a sportu. 

V každé části je věnován prostor podnětům veřejnosti získaným pomocí ankety 

uvedené v Radničních listech, jež byly zdarma distribuovány do každé domácnosti. Dále byly 

k dispozici v městském infocentru a na vlakovém nádraží. Anketa potvrdila všeobecně 

uznávaný trend, že odstraňování bariér se netýká pouze osob se zdravotním postižením, 

ale i rodičů s malými dětmi nebo seniorů. Vytváření bezbariérového prostředí je vnímáno jako 

významný krok ke zvýšení kvality životního prostředí pro všechny. Mezi nejčastější návrhy 

na rekonstrukci patřily úpravy chodníků, přechodů, křižovatek a následně zpřístupnění 

veřejných budov. Neméně důležitou věcí bylo pro respondenty zpřístupnění informací 

osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením. 

Podstatnou částí textu jsou konkrétní návrhy opatření k odstraňování současných 

bariér a předcházení vzniku nových, do nichž byly zapracovány připomínky vedoucích 

zainteresovaných odborů magistrátu, zástupců Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 

a TyfloCentra Olomouc. Podobně jako u Pardubic je v tabulce č. 5 v příloze možné vyčíst 

vytyčené cíle a jejich plnění v čase. 
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Součástí textu Bezbariérová Olomouc je i výpis částí zákonů105, které se zabývají 

problematikou osob se zdravotním postižením. V době sepsání textu Bezbariérová Olomouc 

ještě nebyla uvedena v platnost vyhláška 398/2009 Sb.  

Pracovní skupina, v níž jsou členy zástupci dotčených odborů města Olomouc (odbor 

sociálních služeb a zdravotnictví, sociální pomoci, dopravy, stavební, školství, vnějších 

vztahů, investic, a správy), organizace zdravotně postižených (Spolek Trend vozíčkářů 

Olomouc, Tyflocentrum Olomouc o.p.s., Oblastní Unie neslyšících Olomouc a Centrum 

pomoci handicapovaným), Technické služby města Olomouc a Dopravní podnik města 

Olomouc, zajišťuje potřebnou koordinaci projektu. Osobou, jež má na starost součinnost 

členů pracovní skupiny je zástupkyně Odboru sociálních služeb a zdravotnictví. Politickou 

zodpovědnost za realizaci projektu Bezbariérová Olomouc nese náměstek primátora města 

Olomouc. 

Pro účel čerpání státních dotací na BB úpravy byla vypracována Případová studie 

Bezbariérová Olomouc, jejíž forma a obsah odpovídají požadavkům NRPM. Tento 

dokument bohužel není dostupný veřejnosti, ale z výše uvedeného vyplývá, že jsou vytvářeny 

jednotlivé trasy A, B, C…G…M, které jsou postupně projektovány a bezbariérově 

upravovány. Statutární město Olomouc každoročně podává žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu SFDI. Jejich žádosti bylo vyhověno v letech 2004 a 2005. V roce 2006 

bohužel nebyla dotace získána, žádost o dotace na rok 2007 byla podána v březnu 2007. 

Dotace nebyly uděleny pro všechny žádosti (trasa E nebyla opět podpořena). 

„…Statutární město Olomouc je zřizovatelem Dopravního podniku města 

Olomouce, a.s., který velmi úzce spolupracuje jak se zástupci organizací hájících zájmy 

zdravotně postižených občanů, tak i s magistrátem. Dopravní podnik má také vypracovánu 

vlastní koncepci nazvanou Bezbariérová doprava. V roce 2000 se dopravní podnik stal 

prvním dopravcem v České republice, který obsadil celou tramvajovou linku nízkopodlažními 

vozidly. Tramvajové zastávky jsou vybaveny informačními štítky v Braillově písmu. Od roku 

1993 je v provozu autobusová linka č. 41 Bariéra, na které jsou nasazeny autobusy 

s nainstalovanou zvedací plošinou pro přepravu invalidních vozíků a od roku 1996 linka č. 42 

                                                 
105 Jedná se o tyto zákony a vyhlášky: novela stavebního zákona (z. č. 43/1994 Sb.), vyhláška č. 174/1994 Sb., 
zákon č. 102/1992 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vyhláška 
č. 175/1995 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, vyhláška č. 102/1995 Sb., 
o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, vyhláška č. 35/1992 Sb., 
o mateřských školách. 
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vedoucí areálem Fakultní nemocnice, která je zabezpečována bezbariérovými midibusy. 

V roce 2003 byl vozový park rozšířen o osm nízkopodlažních autobusů zn. Solaris urbino.  

Vozový park je kompletně vybavený zvukovými hlásiči včetně vnějších zvukových 

hlásičů umožňujících komunikaci se slabozrakými a nevidomými cestujícími. Část vozového 

parku dopravního podniku je vybavena směrovým informačním systémem, který slouží 

ke komfortnějšímu poskytování informací o směru jízdy vozidla cestujícím, zvláště pak 

cestujícím s vadami sluchu. 

Druhým dopravcem je Connex Morava, a.s., který má také zpracován návrh rozvoje 

koncepce bezbariérové dopravy. 

Doplňkem městské hromadné dopravy je alternativní přeprava pro imobilní občany 

PONIV, kterou zabezpečuje Charita Olomouc. Jde o využití upraveného vozidla pro přepravu 

zejména vozíčkářů dle jejich individuálních potřeb. Statutární město Olomouc tento způsob 

dopravy podporuje poskytováním finančních příspěvků ze svého rozpočtu…“ 

Zdroj: Společně k bezbariérovosti, sborník celostátní konference konané v Pardubicích 

18. 3. 2004, str. 10,11. 

 

V rámci projektu Bezbariérová Olomouc byl vypracován systém certifikace (jedná se 

o podobný systém, který byl úspěšně použit v Berlíně) ubytovacích a stravovacích zařízení. 

Smyslem certifikace je motivovat majitele k odstraňování bariér v jejich podnicích, za účelem 

přilákání nových návštěvníků z řad olomouckých občanů, ale i zahraničních turistů. Objekty 

jsou hodnoceny dle kvality poskytovaných služeb, přičemž jedním z měřítek je 

i bezbariérovost pro osoby na vozíčcích a osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Na 

konci roku 2003 byla vypracována loga vyjadřující přístupnost pro jednotlivé druhy postižení 

a zároveň proběhla první vlna certifikace. Další objekty byly certifikovány v druhé polovině 

roku 2005 a následně statutární město Olomouc vydalo propagační materiál Certifikované 

hotely a restaurace v Olomouci. 

 

 

 

Obrázek 21 vlevo: Loga vyjadřující přístupnost 

z hlediska jednotlivých zdravotních postižení. 

Zdroj: Olomouc město bez bariér, propagační 

materiál dostupný na www.olomouc.eu/bbo.  
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Olomouc se aktivně podílí na odstraňování bariér, které jsou zakořeněné v myslích 

občanů Olomouce, ale i pracovníků magistrátu nebo architektů a projektantů. Ve spolupráci 

s organizacemi zdravotně postižených pořádá již několik let mnoho úspěšných akcí 

pro všechny občany Olomouce bez rozdílu. Mezi tyto počiny patřil například Pevnost – cup, 

jenž byl vícekolovou soutěží mezi čtyřmi smíšenými družstvy z handicapovaných a zdravých 

lidí. Pravidla soutěže, která proběhla v letech 2003 a 2004, jsou pozměněnou verzí známé 

soutěže Pevnost Boyard. Akce „Společně v lanovém centru“ a „Sportovní a paintballový den 

pro handicapované“ byly pořádány v letech 2005 a 2006.  

V roce 2002 město Olomouc, opět s pomocí organizací zdravotně postižených, 

zorganizovalo seminář o problematice bezbariérovosti pro dotčené pracovníky na městském 

úřadě a následně seminář pro architekty, projektanty a stavební firmy. Seminář se zabýval 

aplikacemi platných právních úprav zajišťujících předcházení vzniku architektonických 

a technických bariér při výstavbě a rekonstrukci budov nebo odstraňování bariér. Bohužel na 

tento počin nebylo v budoucnosti navázáno. 

Město Olomouc se v rámci propagace svého projektu zúčastnilo několika konferencí 

jak v České republice, tak v zahraničí. Prvně svůj projekt ukázalo na mezinárodní konferenci 

„Bezbariérové životní prostředí pro všechny“ v Novém městě na Moravě v září 2003. 

Následovala prezentace ve španělském Toledu na semináři „ Mobilita, zpřístupnění 

historických center/měst“  a v březnu 2004 projekt Bezbariérová Olomouc přednesli 

pracovníci odboru sociálních služeb a zdravotnictví města Olomouc na celostátní konferenci 

„Společně k bezbariérovosti I“ v Pardubicích. 

Olomouc se zároveň stala vyhledávaným střediskem konferencí, jejichž témata 

se zabývají problematikou osob se zdravotním postižením ve společnosti a bezbariérovostí. 

V březnu 2005 Univerzita Palackého zaštítila mezinárodní konferenci k problematice osob 

se specifickými potřebami a Vědecká knihovna v Olomouci zorganizovala seminář Bariéry 

v nás. Národní rada zdravotně postižených ČR a Vládní úřad pro zdravotně postižené občany 

Úřadu vlády ČR si v květnu 2005 vybraly Olomouc jako vhodné město pro uspořádání 

mezinárodní konference Doprava bez bariér.  

Smysluplná práce vedená jasnou a ucelenou koncepcí nemohla zůstat bez ocenění. 

Projekt Bezbariérová Olomouc získal 1. místo v soutěži „Obec zdravotně postiženým 2003, 

jež vyhlásil Svaz měst a obcí České republiky, dále ocenění za přínos ke zlepšení života 

zdravotně postižených spoluobčanů ve II. ročníku výroční ceny MOSTY, kterou vyhlašuje 

Národní rada zdravotně postižených ČR a v neposlední řadě i mezinárodní ocenění 
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„Exemplární aktivity evropského města“ v soutěži o výroční cenu francouzské federace 

zdravotně postižených APAJH.  

6.2.3 Organizace zdravotně postižených 

Město Olomouc přistoupilo velmi zodpovědně k tvorbě projektu Bezbariérová 

Olomouc, a proto přizvalo ke spolupráci mimo jiné i organizace zdravotně postižených, 

s jejichž pomocí zmapovali reálný stav veřejných prostorů a objektů v Olomouci, a jejichž 

názory, připomínky a podněty se staly nosným prvkem při tvorbě konkrétních návrhů 

na řešení bezbariérovosti. 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. popis viz část 6.1.3. 

Občanské sdružení Bez bariér mapuje bezbariérová místa a prostředky na území 

České republiky. Internetové stránky http://www.bezbarier.cz/106 fungovaly jako informační 

portál pro handicapované, kteří zde mohli nalézt důležité informace týkající se 

bezbariérovosti vybraných měst, lokalit a objektů. Návštěvníci tohoto portálu si zde mohli 

dále přečíst o možných lokalitách vhodných pro cestování handicapovaných, vyhledat 

zajímavé články či odkazy na další stránky věnující se problémům osob se zdravotním 

postižením nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

Občanské sdružení SPOLU Olomouc bylo založeno v roce 1995 a od této doby 

se zabývá integrací handicapovaných (nejčastěji s mentálním a kombinovaným postižením) 

do normálního života naší společnosti. Program Transit vyhledává pracovní místa 

pro postižené občany Olomouce mezi firmami, které jsou ochotné přispět k začlenění osob se 

zdravotním postižením do běžného života. Zaměstnat osobu s postižením znamená nalézt 

vhodné pracovní místo, pracovního asistenta a určitou část peněz na plat pracovního asistenta. 

Mezi další programy tohoto sdružení patří Program podpůrného zaměstnání, jenž se snaží 

pomoci nejenom handicapovaným, ale třeba i lidem, kteří o osobu s postižením dlouhodobě 

pečují a jsou proto vyčleněni z otevřeného pracovního trhu. Programy mimojiné nabízejí 

různé formy dalšího vzdělání pro osoby s postižením (například práce s PC, manuální 

zručnost atd.) 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nestátní nezisková organizace, která vznikla 

roku 1994 díky samotným vozíčkářům. Rozsah působnosti spolku se omezuje na Olomoucký 

region a částečně také přilehlé okresy. „…Posláním organizace je napomáhat všestranné 

integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování 

rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením 

                                                 
106 Tyto stránky byly bohužel k roku 2011 zrušeny. 
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ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale 

na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané 

se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se 

o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení 

životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů…“ 

Zdroj: http://www.trendvozickaru.cz/informace-zakladni/ 

 

Spolek je řízen a organizován samotnými lidmi s postiženími, řádnými členy 

s hlasovacím právem mohou být pouze osoby se zdravotním postižením nebo jejich zástupci. 

Mezi služby poskytované Spolkem Trend vozíčkářů patří osobní asistence, sociálně právní 

poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, vzdělávací kurzy, pomoc při hledání 

pracovního uplatnění zdravotně postižených, volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, 

besedy…) a odbourávání architektonických i mezilidských bariér. 

Internet poradna, internetový informační portál (http://www.iporadna.cz/), odpovídá 

na otázky v oblastech: zrakového, sluchového, tělesného, mentálního postižení; drogové 

závislosti; občanského, duchovního, psychologického poradenství; menšin a cizinců 

a v neposlední řadě v oblasti zaměstnanosti. V projektu je zapsáno na 250 dobrovolníků ze 

státních i nestátních organizací, kteří odpovídají na dotazy dle své odbornosti. Dotazy jsou 

vždy anonymní. Kromě poradny může návštěvník stránek využít služeb internetové linky 

důvěry, kde jsou dotazy a odpovědi podány formou chatu. Internet poradna funguje od roku 

2001, v roce 2007 byly její služby rozšířeny o školící aktivity (počítačové kurzy a kurz 

sociálních a pracovních dovedností). 

Středisko rané péče poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým 

či kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a z části v kraji Zlínském a Pardubickém. 

Kapacita střediska čítá 55 klientských rodin, které mohou využít tzv. terénních služeb 

(pravidelné návštěvy klientských rodin, odborné konzultace pro rodiče, podpora a provázení 

rodiny v jejím přirozeném prostředí), ambulantních služeb (konzultace přímo ve středisku), 

týdenních rehabilitačních kurzů pro rodiny s odborným programem a zprostředkování 

kontaktů s odbornými lékaři FN Olomouc (neurolog, oftalmolog, neonatolog) a dalšími 

očními lékaři v regionu. Dále jim může být zasílán časopis Rolnička nebo se mohou účastnit 

tématických seminářů. 

Oblastní unie neslyšících Olomouc se snaží usnadnit život osobám se sluchovým 

postižením a jejich blízkým. OUNO zprostředkovává tlumočnické a sociální služby pro osoby 

s postižením sluchu, pořádá rekondiční pobytové akce se zdravotním programem, zajišťuje 
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edukační programy, kurzy znakové řeči a rehabilitace. Největším problémem lidí se 

sluchovým postižením jsou zajisté bariéry v komunikaci a z tohoto důvodu OUNO pořádá 

kurzy znakové řeči pro slyšící občany Olomouce. Dále spolupracuje se speciální ZŠ pro 

sluchově postižené děti a s Univerzitou Palackého, kde se snaží vytvářet speciální výukové 

programy pro sluchově postižené studenty. 

6.2.4 Přístup Olomouce k bariérám architektonickým, informačním a lidským  

� Bariéry architektonické 

Olomouc započala velmi úspěšný projekt odstraňování bariér (nejen 

architektonických) v roce 2001. Olomoucká koncepce, podobně jako pardubická, velmi 

účelně a tím pádem úspěšně reaguje na podmínky vytvořené v NRPM potažmo ve 

VPF NRPM. Projekt Bezbariérová Olomouc byl pro účely čerpání státních dotací rozšířen 

o případovou studii Bezbariérová Olomouc, v níž jsou definovány jednotlivé BB trasy107, 

způsob jejich realizace a způsob financování. Vybrané trasy spojují potřebná místa s centrem 

Olomouce a v současnosti již dochází i k jejich vzájemnému propojení. V první polovině roku 

2007 byl odborem sociálních služeb a zdravotnictví zpracován záměr bezbariérové trasy 

města Olomouce pro rok 2008, nazvaný „Případová studie Bezbariérová Olomouc –

 V. etapa“. V květnu 2007 byla podána žádost o státní dotaci na tento projekt, jenž má 

zpřístupnit městské části Hodolany, Nová Ulice, Hejčín, Lazce, Nové Sady, Povel a Olomouc 

– město, a jenž obsahuje celkem 8 pěších tras. Z toho jsou 4 trasy připravené k realizaci 

bezbariérových úprav (H, E, CH, I) a 4 pro vypracování projektové dokumentace (J, K, L, M). 

Olomoucký kraj má zájem v rámci realizace BB trasy J a M zpřístupnit dva objekty ležící 

na těchto trasách (budova Rodinné poradny a Penzion pro důchodce), z čehož vyplývá, že 

mají také nárok na žádost o státní dotaci na tento projekt. V lednu 2008 byla dokončena 

trasa F. 

Z uvedeného plyne, že Olomouc vstoupila na správnou cestu k vytvoření 

bezbariérového životního prostředí pro všechny své občany. Podstatné je ve snahách, které 

byly úspěšně započaty, pokračovat a nespokojit se zpřístupněním jen částí Olomouce. 

Zajímavým počinem v rámci projektu BBO je zajisté i dočasné odstranění 

architektonických bariér u vybraných objektů. V rámci Dnů evropského dědictví 2008 byly 

vybrané kulturní památky zpřístupněny (většinou pomocí pokládacích ližin nebo asistence při 

překonávaní překážek) také návštěvníkům s tělesným, zrakovým i jiným postižením a bylo 
                                                 
107 Trasa A – ulice 17. listopadu od vlakového nádraží do centra, Trasa B – Havlíčkova ulice k Fakultní 
nemocnici Olomouc, Trasa C – Třída Míru ke hřbitovu, Trasa D – Palackého třída, Litovelská ulice, Trasa E – 
Hodolanská ulice (propojení centra se čtvrtí Hodolany). V tomto případě byla žádost o dotace z SFDI odmítnuta.  
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jim umožněno se podívat tam, kam se běžně dostanou jen s obtížemi nebo se nedostanou 

vůbec108. 

� Bariéry informa ční 

Jasně strukturované městské webové stránky jsou jedním ze způsobů, jak se Olomouc 

snaží odstranit informační bariéry. Odkaz „pro zdravotně postižené občany“ je součástí 

hlavního menu stránek a návštěvník se pomocí něj dostane na stránky věnované přímo 

projektu Bezbariérová Olomouc. Zde je možné si přečíst úplné znění textu „Projekt 

Bezbariérová Olomouc“, cíle tohoto projektu, případně vyhledat členy pracovní skupiny. 

Pomocí levé lišty může návštěvník stránek přejít na digitální mapu BB Olomouce, seznam 

přístupných objektů, jízdní řád BB linek, podněty na opravy komunikací, fotogalerii, 

na informace o alternativní Přepravě Osob Na Invalidním Vozíku (PONIV) nebo si může 

přečíst, čeho konkrétně bylo dosaženo v oblasti odstraňování bariér od roku 2001. Informace 

pro zrakově či sluchově postižené občany návštěvník stránek nalezne pod samostatnými 

odkazy na stejné liště. Odkaz pro osoby se zrakovým postižením nás přesměruje 

na internetové stránky Tyflocentra o.p.s. Olomouc, pro osoby se sluchovým postižením je 

zde k dispozici přehled indukčních smyček v Olomouci.  

Olomouc nezůstala pozadu, ani co se týká tištěných informačních materiálů, které jsou 

k dispozici v městském infocentru na Horním náměstí. Pro potřeby zdravotně postižených 

občanů či turistů byly vydány tyto materiály: Olomouc město bez bariér, Mapa Olomouce 

bez bariér a Olomouc informační průvodce pro zdravotně postižené.  

Olomouc - město bez bariér, leták tištěný pro potřeby prezentace Olomouce 

na veletrzích, obsahuje stručné informace o projektu Bezbariérová Olomouc, příklady 

konkrétních výsledků projektu, seznam objektů poskytujících služby občanům s ohodnocením 

přístupnosti pro osoby na vozíčcích, osoby se zrakovým a sluchovým postižením, informace 

o jízdních řádech BB linek a alternativní přepravě PONIV a samozřejmě nechybí BB mapa 

centra Olomouce, kde jsou odlišně vyznačené trasy zcela bezbariérové a trasy přístupné 

s asistencí. 

                                                 
108 Vybrány byly: Husův Sbor církve československé, Husův Sbor Hodolany, Krypta katedrály sv. Václava, Vila 
Primavesi, Kostel Panny Marie Sněžné, Muzeum moderního umění, 
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Obr. 22, 23 Ukázka propagačního materiálu Olomouc město bez bariér.  
Zdroj: http://www.olomouc.eu/bbo/letak.php 
 

Olomouc - informační průvodce pro zdravotně postižené poskytuje shodné 

informace jako výše uvedený materiál, rozšířené o služby, které nabízí informační centrum 

Olomouce. Mezi tyto služby patří například turistické informace o Olomouci a jejím okolí, 

vyhledávání dopravních spojů, rezervace ubytování, předprodej vstupenek na kulturní akce, 

prodej suvenýrů a další. 

 Mapa Olomouce bez bariér zobrazuje nejenom centrum Olomouce, ale i její okolí. 

Mapa je vybavena rejstříkem ulic a základními informacemi pro turisty o dopravě 

v Olomouci, možnostech parkování, významných akcích či festivalech, památkách, muzeích, 

galeriích, službách atd. Návštěvník Olomouce má možnost dále nahlédnout do seznamu 

certifikovaných ubytovacích a stravovacích zařízení. Text k mapě je napsán dvojjazyčně, 

v angličtině a češtině  

 Propagační materiál Certifikované hotely a restaurace v Olomouci pomáhá 

turistům, ale i olomouckým občanům při výběru stravovacího či ubytovacího zařízení. Jedná 
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se o seznam zařízení ohodnocených nejen z hlediska kvality služeb, ale i bezbariérovosti vůči 

jednotlivým osobám se zdravotním postižením. 

 

� Bariéry lidské 

Odstraňování bariér v Olomouci vychází z komplexně zpracovaného projektu 

Bezbariérová Olomouc, v němž nebyly opomenuty ani bariéry v lidském chování a myšlení. 

Zpřístupnění informací olomouckým občanům o potřebách osob se zdravotním postižením 

a handicapovaným o bezbariérových úpravách, je jedním z cílů projektu Bezbariérová 

Olomouc.  

V prvním případě bylo počátečním krokem k seznámení lidí s projektem vytvoření 

ankety, jež byla pomocí Radničních listů distribuována do všech olomouckých domácností. 

Občané měli možnost se vyjádřit, zda je úkolem městské samosprávy vytvářet bezbariérové 

prostředí, v jakých oblastech bylo v této oblasti dosaženo největšího/nejmenšího pokroku, 

určit nejdůležitější bariéry pro ně samotné a samozřejmě měli možnost okomentovat samotný 

projekt Bezbariérová Olomouc. Další prezentace projektu proběhla v rámci Dne zdravotně 

postižených VIVAT VITA v roce 2004, Dne zdravotně postižených v roce 2007 a v průběhu 

Mezinárodního mistrovství ČR tělesně postižených v atletice. Pracovníci magistrátu se 

účastnili několika konferencí v ČR i v zahraničí, kde přednášeli o projektu Bezbariérová 

Olomouc a jeho úspěších.  

Hlavním krokem k odstraňování bariér v myslích olomouckých občanů se staly 

veřejné akce, pořádané magistrátem ve spolupráci s organizacemi zdravotně postižených, 

mezi něž patří například Májové hrátky (květen 2003), vícekolová soutěž Pevnost cup 

Olomouc (2003, 2004), Společně v lanovém centru (květen 2005) nebo Sportovní 

a paintballový den pro handicapované (červenec 2006). Akce tohoto druhu propojují svět 

olomouckých občanů a lidí se zdravotním postižením v jeden. Lidé mají možnost s osobami 

se zdravotním postižením mluvit, potkávat je, zjišťovat nenásilnou formou jejich potřeby 

a alespoň na chvíli se vcítit do jejich životního údělu. Z těchto zážitků následně vychází 

porozumění pro nutné bezbariérové úpravy, které mnohdy mohou narušit lety ustálenou 

představu o daném prostředí. Toto je hlavním cílem podobných projektů a proto je nutné je 

dále organizovat. Bohužel aktivity olomouckého magistrátu ve srovnání s rokem 2003 

výrazně poklesly (viz tabulka č. 5 v příloze). 

Mezi architekty a projektanty, potažmo stavebními firmami, přetrvávají ve spoustě 

ohledů zastaralé názory a přístupy k tvorbě životního prostoru. Mnozí považují bezbariérové 

úpravy za přidělávání nevzhledných ramp k hlavním vstupům objektů, obtěžuje je přistupovat 
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k návrhům nově, zcela originálně tak, aby dodatečně nebylo nutné přidělávat pojízdné plošiny 

nebo rampy na schodiště ke vstupům. Z těchto důvodů je určitě vhodné, aby města, která mají 

zájem o zlepšování kvality životního prostředí pro nás všechny, podporovala semináře, 

konference a přednášky věnované tvorbě bezbariérového prostředí. 

Pravidelné pořádání naučných seminářů bylo jedním z dalších vytyčených cílů 

projektu Bezbariérová Olomouc. V březnu 2002 proběhl první seminář, týkající se legislativy, 

zaštiťující vytváření bezbariérového prostředí, pro architekty, projektanty a stavební firmy. 

V květnu 2002 byl zorganizován seminář pro dotčené pracovníky olomouckého magistrátu. 

Oba semináře byly bohužel prvními a zároveň posledními pokusy v této oblasti. Olomouc 

zároveň podporuje konference věnované bezbariérovosti. 

Integrace zdravotně postižených dětí do mateřských a základních škol zcela jistě 

pomůže v odbourávání předsudků v dětských hlavách vůči osobám se zdravotním postižením. 

Každodenní potkávání zdravotně postižených studentů je nejlepší formou, jak děti seznámit 

s potřebami a schopnostmi těchto lidí. Projekt Bezbariérová Olomouc, mezi jehož cíle patří ve 

spolupráci se zástupci nestátních subjektů organizace osvěty o zpřístupňování škol pro 

ředitele škol, ale i pro rodiče, zohledňuje i tento aspekt. Magistrát uspořádal několik besed 

na toto téma a vytisknul informační letáky pro rodiče. Nemenším cílem projektu je 

každoročně připravit návrhy na zpřístupnění jedné MŠ a ZŠ a zároveň nárokovat finance na 

tyto realizace. Míra plnění tohoto úkolu je zřejmá z uvedené tabulky č. 5 v příloze. 

6.2.5 Přístup Olomouce k osobám na vozíčku, zrakově či sluchově postiženým a lidem 

s mentálním postižením 

Počet osob se zdravotním postižením v Olomouci 

V České republice bohužel nejsou sbírána statistická data o osobách se zdravotním 

postižením, proto není možné určit přesný počet těchto osob v jednotlivých městech. 

Na internetových stránkách http://www.olomouc.eu/bbo je k dispozici demografická analýza, 

z níž jsou přebrána následující data. Podobně jako v Pardubicích byla použita publikace 

Socioklubu Obce, města, regiony a sociální služby, dále jsou zde uvedeny informace Sociálně 

zdravotního odboru Magistrátu města Olomouce, Spolku trend vozíčkářů Olomouc, 

TyfloCentra Olomouc a Oblastní unie neslyšících. Údaje jsou uvedeny v tabulkách č. 6, 7, 8 

v příloze. 
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� Pomoc osobám na vozíčku 

Výsledky projektu Bezbariérová Olomouc jsou v této oblasti na první pohled 

nejzřetelnější. Při procházce městem návštěvník vnímá odstraňování bariér především 

u objektů poskytující veřejné služby, mezi které patří například pošty, banky nebo budovy 

magistrátu. Pozadu nezůstávají ani zařízení ubytovacího či stravovacího charakteru. Majitelé 

takovýchto podniků jsou motivováni jejich případnou certifikací. Projekt Bezbariérová 

Olomouc úspěšně nastartoval proces vytváření bezbariérového prostředí, v němž je zajisté 

nutné pokračovat.  

V započatém díle významně přispívá i DPMO, a.s. se svou vlastní koncepcí 

bezbariérovosti, díky níž v Olomouci v současnosti jezdí 22 nízkopodlažních autobusů 

a 4 tramvaje. V roce 2008 byla tramvajová linka č. 1 obsluhována pouze nízkopodlažními 

vozidla Astra. Tento dopravní systém je doplněn alternativní přepravou PONIV (ta je 

zajišťována Charitou Olomouc), založené na principu „od dveří ke dveřím“109. Klient si může 

přepravu na dispečinku objednat v pracovní dny, ale služby jsou k dispozici i o víkendech. 

Přepravu hradí klient sám.  

 

� Pomoc osobám se zrakovým postižením 

Realizace bezbariérových úprav řešící přístupnost pro osoby na vozíčcích zahrnují 

i úpravy usnadňující život osobám se zrakovým postižením. Jedná se o správné dláždění 

varovných a signálních pásů, dále o vytváření správných vodících linií při rekonstrukcích 

jednotlivých tras a jejich křižovatek. I v této oblasti se angažuje DPMO, a.s. Vozový park je 

vybaven vnitřními, ale dokonce i vnějšími hlásiči, které reagují na signál z vysílačky 

(dálkového ovládání) osoby se zrakovým postižením. Na stejném principu fungují i tzv. 

„inteligentní zastávky“, v nichž je podobně zabudován hlásič, poskytující informace o názvu 

zastávky, přijíždějící tramvaji a jejím směru jízdy. Zastávky jsou zároveň označeny štítky 

v Braillově písmu. 

 

� Pomoc osobám se sluchovým postižením 

Pomoc těmto osobám se může na první pohled zdát nepotřebná a mnohdy je také 

opomíjena. Tomuto omylu se projekt Bezbariérová Olomouc díky spolupráci s Oblastní unií 

neslyšících Olomouc zdárně vyhnul. V rámci města je postupně instalován vizuální 

informační systém. Prvními vlaštovkami jsou výše uvedené inteligentní zastávky, jež 

                                                 
109 Tento způsob dopravy je rozšířen v mnoha městech. Klient si objedná odvoz z konkrétního místa do určené 
destinace. Služba je hrazena klientem dle ujetých kilometrů a času. 
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disponují kromě hlásičů i směrovým informačním systémem. Ten udává pořadí, čas a směr 

přijíždějících tramvají. Velikost zobrazení zajisté vyhovuje i seniorům, kteří mohou mít 

problémy s četbou tištěných jízdních řádů. Část vozového parku byla vybavena stejným 

informačním systémem. Hlavní vlakové olomoucké nádraží má jasně označené pokladny 

opatřené indukční smyčkou. 

Projekt se neomezil na vytváření bezbariérovosti jen v ulicích, prostoru či nádraží, ale 

řeší i přístupnost významných objektů, mezi něž patří například městská radnice, kam byl 

nainstalován telefon pro osoby se sluchovým postižením nebo Moravská filharmonie 

Olomouc spolu s Moravským divadlem Olomouc, kde jsou k dispozici indukční smyčky. 

Indukční smyčky byly nainstalovány i v dalších objektech – Domov důchodců a penzion 

Chvalkovice, objekt příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory Olomouc. 

 

� Pomoc lidem s mentálním postižením 

Ucelený lehce pochopitelný piktografický systém usnadňující osobám s mentálním 

postižením orientaci v novém prostoru v Olomouci neexistuje. Jisté náznaky piktografického 

systému je možné sledovat na místním nádraží (podobně tomu je i u jiných měst v této práci 

rozebíraných). Jedná se o soubor znaků s různými významy např. bezbariérová cesta, výtah, 

toalety, možnost nákupu či zakoupení jídla a pití atd. Bohužel některé znaky nemají jasný 

význam, což může orientaci naopak ztížit, viz obr. v obrazové příloze (18.2 Olomouc, č. 219). 

Rozmístění obrázkového informačního systému stejného charakteru v rámci Olomouce by 

vedlo k celkovému zjednodušení orientace občanů a návštěvníků v prostoru. Je vhodné 

obrázkový systém účelně kombinovat s informačním systémem pro osoby se sluchovým 

postižením.  

6.2.6 Řešení přístupnosti historických objektů 

Olomouc patří mezi historicky velmi atraktivní města. Především malebnost dvou 

hlavních náměstí v centru láká turisty z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Pro města 

se staletou tradicí je charakteristická rozmanitost terénu, která vytváří nádherná prostranství 

a zákoutí. Tento prvek je podtržen kamenným dlážděním, jež samo o sobě vytváří, bohužel 

právě díky své nerovnosti a nesourodosti, bariéry pro pohyb osob s tělesným a zrakovým 

postižením. Magistrát města Olomouc vnímá zpřístupnění historického jádra jako jisté 

zatraktivnění pro přijíždějící návštěvníky, a proto začal s postupnou obnovou dláždění.110 

                                                 
110 V letech 1998-2001 byly upraveny veřejné prostory Horního náměstí. Architekti HŠH studia vyměnili dlažbu 
i mobiliář.   



 93

Tento proces probíhá za přísného dohledu pracovníků NPÚ v Olomouci. Výsledky jsou 

patrné na fotografiích 220-223 v obr. příloze. 

Podobně jako v Pardubicích bezbariérové úpravy respektují Zákon o státní památkové 

péči, Stavební zákon a vyhlášku 398/2009 Sb. Zpřístupnění historických objektů je řešeno 

vždy individuálně a záleží tedy na invenci projektanta/architekta, který bezbariérové úpravy 

navrhuje, jak se s rozmanitými překážkami vyrovná.  

Jedním z velmi povedených příkladů architektonického ztvárnění bezbariérových 

úprav je zpřístupnění Přemyslovského paláce111. Autoři projektu112, oceněného jako „Stavba 

roku 2007“, dokázali, že použití moderního originálního přístupu v historickém objektu 

je přípustné. Podstatou je míra mezi respektem k dané památce a architektonickou invencí. 

V tomto případě architekti zachovali všechny dochované styly od románského období 

po začátek 20. století, k nimž přidali další vrstvu ze století jedenadvacátého. Objekt byl až 

na některá místa, kde by utrpěly původní konstrukce, ale kde je k dispozici pomoc personálu, 

zcela zpřístupněn.  

6.3 BRNO 

6.3.1 Brno – základní údaje 

� Statutární město. 

� Druhé největší město v ČR, největší a historické hlavní město Moravy a správní 

středisko Jihomoravského kraje s počtem obyvatel necelých 370 tisíc k roku 2006. 

� Historické jádro Brna je Městskou památkovou rezervací. 

� Turisticky atraktivní město. Důležité centrum vzdělání – sídlí zde 26 fakult universit 

a vysokých škol. 

6.3.2 Brno – popis situace 

Magistrát města Brna 

Při návštěvě Brna jsem zaregistrovala, že bezbariérovost zde není neznámým pojmem, 

bohužel při bližším prozkoumání jsem zjistila, že v Brně neexistuje konkrétní koncepční 

materiál, který by řešil časový, prostorový, ale i finanční harmonogram bezbariérových 

                                                 
111 Od r. 1962 je dóm sv. Václava se Zdíkovým palácem (tehdy nazývaným Přemyslovský palác) a dalšími 
významnými objekty v sousedství, podle usnesení vlády ČSR č. 251/62 ze dne 30. 3. 1962 č. 262/1995 Sb. 
a podle nařízení vlády ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek 
za národní kulturní památky, zařazen mezi národní kulturní památky (NKP). 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdíkův_palác 
112 HŠH Architekti, Ing. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. akad. arch. Jan Šépka. 
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úprav. U města takového významu musím tento nedostatek považovat za fatální. Níže uvádím 

několik dokumentů, v nichž jsou zohledněny, řešeny nebo jen zmíněny problémy občanů 

s tělesným či smyslovým postižením, jejichž funkce v rámci odstraňování bariér ve městě je 

však diskutabilní. 

Strategický plán rozvoje města Brna z června 2002 podrobně rozebírá profil města 

a jeho možné perspektivy. Jasně vytyčuje cíle do budoucnosti, co se týká rozvoje města ve 

všech oblastech. Občané se zdravotním postižením jsou zahrnuti v části o sociálních službách 

a pomoci. Figurují zde však pouze jako jedna z mnoha skupin obyvatel uplatňující nárok na 

sociální dávky. Strategie zmiňuje problémy spojené s bariérovostí města pouze jako jeden 

z mnoha faktorů (nazvaný nedostatečné řešení bezbariérových přístupů) ve slabých stránkách 

SWOT analýzy. Jediným náznakem řešení bariérovosti Brna jsou Návrhy programových 

aktivit pro zdravotně postižené, mezi něž patří podpora projektů zabývající se psychosociální 

rehabilitací zdravotně postižených, podpora výstavby specifického bydlení, podpora 

rekvalifikací zdravotně postižených, rozvoj individualizace sociální péče a podpora 

svépomocných aktivit. 

Podrobněji se problémy občanů se zdravotním postižením zabývá Koncepce rozvoje 

sociální pomoci ve městě Brno pro rok 2001-2004, v níž jsou konkrétně definovány 

problémy osob se zdravotním postižením (mj. nedostatečný přenos informací z okolního světa 

k postiženému, problém bezbariérovosti veřejných prostor, úřadů, škol a dalších budov, 

bariéry ve vzdělávání – nepřipravenost škol pro vzdělávání dětí a mládeže se speciálními 

potřebami atd.) a následně navrhnuty priority a cíle v jednotlivých problémových oblastech. 

Podpora výstavby chráněného bydlení, bezbariérových bytů a specializovaných ústavů 

se stala hlavní prioritou v oblasti bydlení. Pro oblast práce a zaměstnání bylo za nejdůležitější 

určeno rozšíření nabídky chráněných dílen, pracovišť a podpora rekvalifikačních programů 

pro osoby se zdravotním postižením. Mezi další priority tohoto dokumentu například patří: 

podpora respitní péče a osobní asistence nebo svépomocných aktivit lidí se zdravotním 

postižením, rozšíření nabídky volnočasových aktivit, které jsou určeny pro zdravotně 

postižené i zdravé, zvýšení počtu terénních sociálních pracovníků atd. Bohužel ke koncepci 

neexistuje žádná zpětná vazba ve formě dokumentu, jenž by ukazoval úspěšně splněné 

a zároveň nesplněné úkoly. 

Rozsáhlý Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009 (dále KPSS) 

vychází z podrobných analýz týkajících se socio-demografické charakteristiky Brna, současné 

nabídky sociálních služeb a jejich zdrojů financování a z výzkumů poskytovatelů sociálních 

služeb v Brně. KPSS vytyčuje sociální problémy a jejich možná řešení pro jednotlivé 
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potřebné skupiny obyvatel. Osobám s tělesným či zrakovým postižením je věnována 

samostatná kapitola, v níž je popsána cílová skupina a její předpokládaný vývoj do 

budoucnosti, dále jsou uvedeny hlavní nedostatky v oblasti sociální péče o tyto osoby a z nich 

vycházející priority do budoucnosti. Komplexní informování veřejnosti v sociální oblasti, 

podpora začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života naší společnosti, z čehož 

především vyplývá podpora v zaměstnávání osob s postižením, rozvoj rané péče pro děti 

s tělesným či kombinovaným postižením, realizace chráněného bydlení, posílení a podpora 

osobní asistence a služeb odlehčovací péče, vytvoření centra tlumočnických služeb pro 

sluchově postižené patří mezi hlavní cíle brněnského komunitního plánu v oblasti sociální 

péče pro občany s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením.  

Dopravní podnik města Brno, a.s. v rámci svých internetových stránek nabízí seznam 

bezbariérově upravených zastávek a zároveň čísla linek, na nichž jsou provozována 

nízkopodlažní vozidla. DPMB a.s. disponuje 21 nízkopodlažními tramvajemi (z celkových 

318), 51 nízkopodlažními trolejbusy (dohromady 142) a 45 nízkopodlažními autobusy 

(300)113. Bohužel strategický plán nákupu nových vozidel není přístupný veřejnosti. 

Je v souladu s vnitropodnikovou směrnicí, která řídí údržbu a opravy vozidel. Bezbariérové 

vozy jsou získávány dvěma způsoby: nákupem nových vozidel a rekonstrukcí stávajících 

vozidel. Nízkopodlažní vozy se formou nákupu pořizují od roku 1997. První rekonstruované 

tramvaje s integrovaným nízkopodlažním článkem jsou v provozu od roku 2003. Majitelem 

DPMB a.s. je město, a proto je i rozpočet strukturován v závislosti na každoročním městském 

rozpočtu. Počet ročně nakoupených vozů, v současné době pouze nízkopodlažních, závisí 

na objemu financí a prioritách pro daný rok. DPMB a.s. zároveň nabízí ojedinělou službu 

dopravního asistenta.  

V roce 2003, k příležitosti Evropského roku osob se zdravotním postižením, vznikl 

ve spolupráci brněnského magistrátu a Ligy za práva vozíčkářů, o. s. projekt Brno bez 

bariér. Cílem projektu bylo systematicky přetvářet současné životní prostředí v bezbariérově 

přístupné pro všechny skupiny obyvatel se zdravotním postižením. V úvodním popisu 

projektu je definována nepříliš lichotivá situace v Čechách, co se týče legislativního rámce 

v oblasti bezbariérového projektování a jeho následného dodržování při dalších fázích 

výstavby. Navržená řešení této situace vychází z mezioborového propojení příslušných 

subjektů ovlivňujících stavební činnost v Brně, mezi něž patří jednotlivé obory brněnského 

magistrátu, DPMB a.s. a další složky života města, jakými jsou například samotní 

                                                 
113 Uvedená data jsou platná pro rok 2006. Viz dokument DPMB a.s. Data & čísla 2006, www.dpmb.cz.  
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handicapovaní zastoupeni organizacemi zdravotně postižených. Nedílnou součástí úspěšného 

procesu odstraňování bariér je i zvýšení informovanosti o problémech a potřebách osob se 

zdravotním postižením. V rámci projektu bylo vytvořeno pět pracovních skupin: skupina 

stavební, dopravní, vzdělání a pracovního uplatnění, mediální a neposlední řadě legislativní 

a grantová. Ve skupinách byli zastoupeni pracovníci dotčených odborů magistrátu města Brna 

a neziskových organizací hájící zájmy osob se zdravotním postižením. Úkolem každé z nich 

bylo shromáždit podklady a vypracovat příslušnou část projektu Brno bez bariér. Výsledný 

projekt mohl být součástí brněnské sociální politiky, potažmo komunitního plánování 

sociálních služeb a zároveň se mohl stát základem pro dlouhodobou koncepci zkvalitňování 

života osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Naneštěstí projekt nebyl úspěšně 

realizován, aktuality na internetových stránkách Brno bez bariér jsou z roku 2003! Neúspěch 

projektu mi byl potvrzen zástupkyní Ligy za práva vozíčkářů o. s. 

Z výše uvedeného vyplývá, že magistrát města Brna vnímá existenci osob 

se zdravotním postižením a jejich potřeby v rámci své sociální politiky. Faktor životního 

prostředí uzpůsobeného potřebám osob se zdravotním postižením je naneštěstí zmíněn pouze 

okrajově, přestože právě bezbariérovost veřejného prostoru by pomohla velkému množství 

handicapovaných v přirozené integraci do naší společnosti. V mnoha případech by například 

mohlo být upuštěno od osobní asistence. Schopnost osob se zdravotním postižením 

samostatně se pohybovat po bytě, ulici či ve městě vede následně k jejich přirozené sociální 

rehabilitaci, což je jednou z priorit KPSS. Bohužel tvorba bezbariérového prostředí není 

určena jako priorita brněnského magistrátu a tudíž neexistuje jednotná koncepce nebo 

dokument, případně pracovní skupina lidi zabývající se touto tematikou. Bezbariérové úpravy 

brněnského městského prostoru se staly součástí průběžných rekonstrukcí, při nichž by mělo 

být dbáno na vyhlášku 398/2009 Sb. Hlavní iniciativa v odstraňování bariér pro osoby 

s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením leží na organizacích zdravotně postižených 

činných v Brně. 

6.3.3 Organizace zdravotně postižených 

Spolupráce magistrátu Brna a organizací zdravotně postižených funguje především 

v rámci komunitního plánování. Níže uvedené organizace se podílejí na komunitním 

plánování sociálních služeb v Brně, z čehož i vyplývá jejich zaměření. 

„Všude dobře, doma nejlépe…“, hlavní motto občanského sdružení Domov pro mne 

vystihuje hlavní snahy této organizace, mezi něž patří především podpora co možná 

nejkvalitnějšího života v domácím prostředí. Domov pro mne poskytuje respitní péči a osobní 
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asistenty, dále pořádá každoročně rekondiční týdenní či víkendové pobyty pro osoby 

s tělesným a mentálním nebo tělesným a smyslovým postižením. 

ParaCENTRUM Fénix, o. s. nabízí rekondiční, rekvalifikační, poradenské, sportovní 

a kulturně oddechové služby pro vozíčkáře. Konkrétně se jedná o jednodenní intenzivní 

rehabilitační programy, hodiny cvičení na speciálních strojích a počítačové kurzy. Hlavním 

smyslem sdružení je vrátit handicapované na vozíčku „zpět do života“, nabídnout jim 

plnohodnotný program pro volný čas. Jednou z akcí pořádanou centrem je například 

Předvánoční turnaj o ptáka Fénixe ve stolním tenise. 

Liga za práva vozíčkářů, o. s. se od roku 1990 snaží o zlepšení životního prostředí 

pro osoby na vozíčku. Hlavní motivací pro práci Ligy se stala existence nepřístupných 

objektů a hromadné dopravy, nefungující systém ucelené rehabilitace, absence funkčního 

systému poskytování kompenzačních pomůcek, ale také sociální exkluze osob se zdravotním 

postižením. Liga bojuje za rovné příležitosti pro osoby na vozíčku při výběru vzdělání, aby 

nebylo hlavním a vlastně jediným kriteriem bezbariérovost školy, ale také samotný zájem 

vozíčkáře o volený studijní obor. Zvýšení motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením také patří mezi nelehké cíle této organizace.  

Motto Ligy za práva vozíčkářů „…jen nechodíme!“ vymezuje hlavní myšlenku hnutí, 

které se snaží prosadit stejná práva a povinnosti pro osoby na vozíčku. Základním rysem 

aktivit tohoto hnutí je zlepšení kvality konkrétního života konkrétního člověka s postižením. 

Mezi projekty Ligy patří například: „Agentura podporovaného zaměstnání“ řešící problémy 

se zaměstnáváním postižených osob, „Bariéry“ poskytující konzultace především 

v odstraňování architektonických bariér, „Paragrafík“ pomáhající s uplatňováním práv pro 

handicapované, „Centrum sociální rehabilitace“, „Nápadník“, „Bezbariérové divadlo Barka“ 

a další. 

Zde bych blíže zmínila projekt Bariéry, který je zaměřen na pomoc 

s řešením bezbariérových bytů, ulic a částí města, na informovanost o bezbariérovosti 

jednotlivých objektů nebo na čerpání finančních zdrojů v rámci programu Mobilita pro 

všechny. Pracovníci projektu Bariéry se dále zabývají otázkami přístupnosti brněnské MHD, 

hledají vhodné prostory pro poskytování speciálních služeb pro tělesně postižené občany, 

případně pro vznik chráněných dílen a v neposlední řadě doporučují vhodné technologie 

(výtah, plošiny, rampa, nájezd…) k zpřístupnění objektů. 

Důležitým a předpokládám hojně užívaným odkazem je „Přístupnost Brna“, pod nímž 

se skrývá seznam velkého množství objektů s popisem jejich přístupnosti (stránky jsou 
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aktualizovány k roku 2009). Takovýto seznam bych očekávala v rámci stránek brněnského 

magistrátu. 

V roce 2005 Slezská diakonie rozšířila svoji působnost do Jihomoravského kraje. 

Středisko Eliada získalo bezbariérové prostory v centru Brna, kde nabízí své služby dětem 

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením do osmnácti let. Cílem je podporovat 

klienty v jejich přirozeném domácím prostředí, z čehož vyplývá i charakter poskytovaných 

služeb, mezi něž patří raná péče, osobní asistence, odlehčovací a další doplňkové služby.  

Státem zřízený ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka nepatří 

mezi organizace zdravotně postižených, přesto jej v tomto výčtu uvádím, protože zastává 

podstatnou roli v této oblasti. Kociánka nabízí týdenní i celoroční pobyt. Probíhá zde příprava 

dětí s tělesným a druhotným mentálním postižením na sociální začlenění do života 

ve spolupráci se speciálními školami, brněnskými středními a vysokými školami. Kociánka 

pro své klienty zajišťuje taktéž další odbornou přípravu pro život spočívající v rekvalifikaci, 

práci v sociálně terapeutických dílnách, denním stacionáři a v jejich začlenění do sociálně-

vzdělávacích programů. Mezi ostatní nabízené služby patří odlehčovací služby, kariérní-

poradenské centrum, komplexní zdravotnické péče, fyzioterapie, hipoterapie, arteterapeutické 

a volnočasové aktivity. 

 V Krajském středisku pro nevidomé a slabozraké v Brně, které je druhým 

největším střediskem poskytující sociální služby zrakově postiženým osobám v ČR, působí 

tyto organizace: TyfloCentrum Brno, o.p.s., SONS114, Tyfloservis, o.p.s. – krajské 

ambulantní středisko Brno a Sportovní sdružení Tandem Brno. Součinnost několika 

organizací nabízí široké spektrum služeb variující od vzdělávacích programů, přes různé 

semináře či veletrhy, po volnočasové aktivity, sociální služby a poradenství. Za zmínku 

zajisté stojí veletrhy Invex nebo Hospimedica, dále seminář Evropa konečky prstů nebo 

Tmavomodrý festival. Zmíněné akce mají dlouholetou tradici, což svědčí o jejich kvalitě 

a smyslu. Vzdělávací programy připravují zájemce se zrakovým postižením jak zapůsobit 

na zaměstnavatele, jak úspěšně projít výběrovým řízením nebo jak zlepšit komunikaci 

s ostatními lidmi. Asistenční služby, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, 

sociální poradenství a rehabilitace, telefonní dispečink nebo podpora pracovního uplatnění 

patří mezi další služby poskytované Krajským střediskem pro nevidomé a slabozraké v Brně. 

Nabízené služby jsou určeny převážně osobám starším 15 let. 

                                                 
114 Bližší informace o působení SONS viz kapitola o Pardubicích. 
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 Společnost pro ranou péči, o. s., středisko rané péče Brno se zabývá pomocí 

rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Nabízí jim konzultace přímo v rodinách nebo 

na středisku, ambulantní zrakovou stimulaci, poradenství v otázkách rehabilitace, týdenní 

rehabilitační kurzy pro celé rodiny nebo pomoc při styku s úřady a institucemi.  

 TyfloCentrum Brno, o.p.s., krajské středisko služeb pro nevidomé a slabozraké 

viz kapitola Pardubice. 

Rozsah potřebných služeb pro osoby se sluchovým postižením v Brně pokrývají tyto 

organizace: Český klub nedoslýchavých HELP, Labyrint Brno, o. s., Unie neslyšících 

Brno, o. s.115 a Stacionář neslyšících. Doménou CKNH  jsou především poradenské služby 

v zdravotnických, technických či sociálně-právních otázkách, dále reedukační pobytové kurzy 

případně zprostředkování výroby kvalitních sluchadel. Potřeby mladší generace osob 

se sluchovým postižením, tedy dětí a mládeže, se snaží uspokojit Labyrinth Brno o. s., jenž 

nabízí mimoškolní vzdělávací aktivity, při nichž je kladen důraz na podporu komunikace 

mezi slyšícími dětmi a dětmi se sluchovým postižením. Integrace dětí se zdravotním 

postižením mezi zdravé děti znamená obohacení životních zkušeností a názorů pro obě 

zúčastněné strany. Zásadním přínosem se stává pochopení potřeb osob se zdravotním 

postižením osobami zdravými, což by se mělo promítnout i do budoucích životních postojů 

každého z nich. Stacionář neslyšících se orientuje na poskytování tlumočnických služeb pro 

sluchově postižené občany.  

 Založení střediska Teiresiás, plným názvem Střediska pro pomoc studentům 

se specifickými nároky, v roce 2000 patří mezi významné počiny Masarykovy univerzity 

v Brně. Obecně můžeme říci, že snahou univerzity je začlenění všech studentů se zdravotním 

postižením do normální výuky.  Poskytnutí kvalitních učebních materiálů, vybavených 

prostorů a schopných profesorů k výuce, je hlavním cílem střediska Teiresiás. Ve struktuře 

univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště, zajišťující 

zpřístupnění akreditovaných předmětů studentům se smyslovým nebo pohybovým 

postižením. Na webových stránkách http://www.teiresias.muni.cz/ jsou k dispozici tři odkazy 

na stránky pro studenty s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, na nichž naleznete 

informace o studiu, jednotlivých předmětech, přijímacích zkouškách, přípravných kursech 

případně rady, jak a podle čeho si vybrat nejvhodnější studijní program. Stránky je možné 

přepnout do formátu velkých písmen na černém pozadí, pro osoby se sluchovým postižením 

jsou k dispozici videonahrávky ve znakové řeči. Univerzita zároveň poskytuje služby 

                                                 
115 Bližší informace o působení Unie neslyšících viz kapitola o Olomouci. 
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tlumočníků pro osoby se sluchovým postižením, tiskne vlastní materiály v Braillově písmu 

a od roku 2003 analyzuje a následně odstraňuje architektonické bariéry. Aktivity střediska 

resp. celé Masarykovy univerzity byly náležitě oceněny 1. místem v soutěži „Škola bez 

bariér“116  

 Většina výše uvedených organizací nabízí různé služby variující od poskytování 

osobní asistence či respitní péče, přes organizaci volnočasových aktivit, po rekondiční 

ozdravné pobyty a poradenství. S pomocí těchto organizací se život handicapovaného stává 

snazší a plnohodnotnější. Osoba se zdravotním postižením má možnost se v určité míře 

sociálně začlenit do života „zdravé“ společnosti. Sociální inkluze však probíhá jen v první 

rovině, kdy dochází k začlenění osoby se zdravotním postižením do společnosti za pomoci 

(asistence) další osoby nebo organizace. Vytváření bezbariérového prostředí, které by 

podporovalo samostatnost handicapovaných lidí v jejich životech a tím pádem i jejich 

rovnocenné sociální začlenění do společnosti, by mělo být hlavní prioritou českého státu, 

měst a nestátních neziskových organizací. Může-li se osoba s ZP volně bez omezení 

pohybovat v městském prostoru, snáze najde uplatnění na pracovním trhu, může 

plnohodnotně využít svého volného času. Stává se z ní osoba uskutečňující svá rozhodnutí 

plnící si své sny a přání. Nelehkého úkolu tvorby bezbariérového prostředí se v Brně ujala 

Liga vozíčkářů, v jejíchž projektech figuruje i Konzultační centrum pro odstraňování bariér 

pro osoby na vozíčku. Organizace jako Tyflocentrum nebo Unie neslyšících plní úlohu 

poradního střediska pro odstraňování bariér pro osoby se zrakovým nebo sluchovým 

postižením v Pardubicích a v Olomouci a zajisté by tuto roli převzali i v Brně. Hlavním 

přínosem koncepce bezbariérovosti, která v Brně dodnes chybí, by bylo propojení výše 

uvedených brněnských organizací věnující se osobám s tělesným či smyslovým postižením, 

což by zajisté přineslo kýžených výsledků v procesu tvorby bezbariérového prostředí pro 

všechny brněnské občany.  

6.3.4 Přístup Brna k bariérám architektonickým, informa čním, lidským 

 
� Bariéry architektonické 

Přestože vytváření bezbariérového prostředí není v Brně vedeno jednotnou koncepcí, 

i zde nalezneme první vlaštovky v podobě bezbariérově rekonstruovaných objektů. Úpravy 

                                                 
116 Tato soutěž byla organizována Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v rámci projektu 
„Cesty k integraci“. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je významnou organizací podporující inkluzi 
všech osob se zdravotním postižením, ale i seniorů do naší společnosti. Nadace zaštiťuje bezpočet programů, a 
projektů v mnoha oblastech (zdravotnictví, vzdělávaní, sport a další), viz http://www.vdv.cz/o-nadaci/olga-
havlova/. 
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budov jsou prováděny individuálně, bez jakékoliv návaznosti a nedochází zde k vytváření 

komplexně bezbariérových tras. Kladný přístup brněnského magistrátu k problémům osob 

na vozíčku je zřejmý při návštěvě budov městského úřadu, které jsou do určité míry 

zpřístupněny. I zde však vidíme zásadní nedostatky: například umístění odpadkových košů 

před bezbariérovou toaletu je naprosto nevhodné! (viz obr. příloha). 

Vnímání architektonických bariér jako překážek pro různé skupiny obyvatel je v Brně 

patrné na první pohled. Bohužel zde nedochází ke koncepční tvorbě BB prostředí, jež by 

zajišťovala komplexní přístup z pohledu všech zainteresovaných skupin (osob s tělesným či 

smyslovým postižením, seniorů, či rodičů s dětmi). Vnímáme-li bezbariérové městské 

prostředí jako duchem osvícené, jsou bezbariérově upravené objekty v Brně zatím pouhými 

„výk řiky ve tmě“. 

 

� Bariéry informa ční 

Absence odkazu pro ZP občany na internetových stránkách magistrátu města Brna 

vypovídá o přístupu k informačním bariérám. Zde shledávám ze strany magistrátu velké 

nedostatky. Brno, plné historických památek a atraktivních míst, která jsou postupně 

zpřístupňována, by mělo informovat o těchto počinech širokou veřejnost, lákat nové 

návštěvníky i z řad osob s ZP a turistů seniorů. V rámci města neexistuje žádný propagační 

materiál, jenž by informoval o bezbariérovosti jednotlivých objektů. Městské webové stránky 

se tomuto tématu zcela vyhýbají! Kvalitní práci v této oblasti odvádí Liga vozíčkářů, na 

jejímž informačním portálu117 je možno nalézt informace o přístupnosti jednotlivých objektů 

v Brně. Jsou zde popsány galerie, muzea, restaurace, obchody, sportovní areály, úřady, 

pojišťovny, banky, koupaliště, pošty a další zařízení poskytující služby občanům. Kriteria pro 

hodnocení bezbariérovosti jsou parkování, vstup do objektu, pohyb po budově a přítomnost 

BB WC v objektu. 

 

� Bariéry lidské 

Informovanost a bourání lidských předsudků jdou ruku v ruce. Práce brněnského 

magistrátu v tomto případě značně pokulhává za počiny prvních dvou uvedených městských 

úřadů, kde jsou pořádány zážitkové semináře nebo volnočasové aktivity nejen pro osoby se 

zdravotním postižením, ale i zdravé občany, při nichž dochází k přirozenému kontaktu mezi 

oběma skupinami. Brněnský magistrát podobné akce nenabízí a organizace, věnující se 

                                                 
117 Viz http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php?oblast=9000073 
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osobám se zdravotním postižením, se orientují především na uspokojení potřeb a požadavků 

právě osob se zdravotním postižením. Dochází tak k neustálému oddělování dvou odlišných 

světů, jejichž propojení by zajisté přineslo obohacení celé společnosti. Skromnými 

vlaštovkami, co se týče společných akcí pro zdravotně postižené a zdravé občany, jsou v Brně 

pořádané veletrhy. Nejznámějším je zajisté veletrh HOSPImedica orientující se na oblast 

zdravotnické techniky, vybavení nemocnic, lékařských praxí a následné rehabilitace v 

prostoru členských států Evropské unie. Návštěvník má možnost shlédnout široký sortiment 

kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek. V rámci tohoto 

veletrhu je pořádán doprovodný program Pro váš úsměv. 

6.3.5 Přístup Brna k osobám na vozíčku, zrakově či sluchově postiženým a lidem 

s mentálním postižením 

Podobně jako v jiných městech lze přesné počty zdravotně postižených pouze 

odhadovat. Podle expertních odhadů je v Brně okolo 4000 osob se zrakovým postižením, cca 

1000 osob se sluchovým postižením, 1200 osob s mentálním postižením, 6000 osob 

s civilizačními a interními chorobami a 4000 duševně chorých. Počet osob s tělesným 

postižením není uveden.118 

 

� Pomoc osobám na vozíčku 

Procházka Brnem ve mně vzbudila dojem, že principy universálního designu zde 

nejsou zcela známé nebo se nepromítají do některých BB realizací. V tomto přesvědčení mě 

utvrdily i dokumenty věnující se problematice zdravotně postižených osob, v nichž není ani 

zmínka o faktu, že vytváření BB prostředí je přínosem pro zhruba třetinu všech obyvatel 

města (senioři, rodiče s dětmi, dočasně zranění…). Výjimku tvoří práce Ligy vozíčkářů. 

Tam, kde jsou zdravotně postižení vnímáni jako menšinová skupina, může jen stěží vznikat 

životní prostor s rovnocennými příležitostmi pro všechny obyvatele. Pro lepší pochopení bych 

uvedla jeden příklad za všechny.  

Pošta v Husově ulici ukázala kladný přístup k otázkám osob na vozíčku. Svůj provoz 

„zpřístupnila“ pomocí označeného tlačítka před vstupem do poštovní haly. Zaměstnankyně 

pošty mi sdělila, že systém funguje tak, že osoba na vozíčku zazvoní, čeká na příchod 

zaměstnance pošty, jenž poskytne poštovní služby přímo na chodníku nebo se pokusí 

dotyčného vynést k přepážkám (tuto operaci není v lidských silách provést s elektrickým 

vozíkem, který váží okolo 100 kg sám o sobě). Zmíněný příklad můžeme považovat 

                                                 
118 Viz údaje z koncepce rozvoje sociální pomoci v městě Brno pro rok 2001–2004, www.brno.cz 
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za polovičaté napravování existujících chyb. Není to kvalitní řešení situace, pouze nouzové 

východisko, jež nevytváří stejné příležitosti pro nás všechny. Handicapovaná osoba je v tomto 

případě vystavena velmi nepříjemné zkušenosti ztráty soukromí, kterou všichni oceníme před 

poštovní přepážkou. Nehledě na faktor možného nepříznivého počasí. Řešení podobná 

tomuto, jež v podstatě umocňují neschopnost dotyčného překonat překážky, a jež nedávají 

příležitost k samostatnosti osoby se zdravotním postižením, rozhodně nemotivují občany se 

zdravotním postižením k aktivnímu zapojení do normálního života. Tento přístup je i ukázkou 

nepochopení principů universálního designu. Má snad i maminka s kočárkem čekat před 

dveřmi? Ne musí kočárek s obtížemi vytáhnout dovnitř, aby jí mohly být poskytnuty 

požadované služby. Při rekonstrukcích stávajících objektů je samozřejmě mnohdy velmi 

obtížné najít optimální řešení vyhovující všem (památkářům, majiteli objektu nebo 

handicapovaným). Je ale nezbytně nutné takové východisko, jehož možnost nalezení dokazují 

povedené realizace ze zahraničí, trpělivě hledat. Z tohoto pohledu můžeme jenom doufat, 

že výše uvedené řešení je jen prvním krokem k dalšímu kvalitnějšímu způsobu zpřístupnění 

veřejných prostor pošty.  

 

� Pomoc osobám se zrakovým postižením 

Podobně jako v oblasti, týkající se osob na vozíčku, ani zde neexistuje žádná 

koncepce, a proto jednotlivé počiny při vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se 

zrakovým postižením vyznívají chaoticky, mnohdy až bezúčelně. Bezbariérových přechodů 

pro zrakově postižené je v centru Brna velice poskrovnu a mnohdy jsou BB úpravy provedeny 

chybně. Nová dlažba historického centra (především náměstí Svobody a jeho okolí) sice na 

jedné straně vytváří příjemnější povrch pro pohyb vozíčkářů, bohužel na straně druhé 

jednolitost dlažby nevytváří vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Díky předláždění 

bylo dosaženo stejné výškové úrovně pro pěší i pro tramvaje, což může být, v momentě, kdy 

zrakově postižená osoba není varována (zastavena) obrubníkem, schodem nebo varovným 

pásem, příčinou nebezpečné kolize osoby se zrakovým postižením s dopravním 

prostředkem.119  

Při odjezdu z Brna jsem byla mile překvapena informačními stojany na autobusovém 

nádraží, které byly vybaveny mluvítkem, spojujícím stojan s pracovnicí za přepážkou v hlavní 

hale, která poskytne potřebné informace po stisku tlačítka. Zároveň byly označeny štítky 

v Braillově písmu. Počiny podobného charakteru by se měly v Brně stát samozřejmostí. 

                                                 
119 Podobné předláždění bylo provedeno na Náměstí Republiky v Praze, zde ale byly vydlážděny varovné pásy 
z jiného materiálu. 
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Při rekonstrukcích komunikací, či objektů by mělo být pamatováno nejen na problémy osob 

na vozíčku, ale i občanů se zrakovým postižením. 

 

� Pomoc osobám se sluchovým postižením 

Otázky sluchově postižených jsou okrajově vnímány i ve městech, kde 

se problematice bezbariérovosti věnují pečlivě již několik let, proto jen stěží můžeme v Brně 

očekávat diametrálně odlišný přístup. Rozšíření vizuálního informačního systému probíhá 

postupně, především u dopravních staveb, jakými jsou nádraží nebo zastávky MHD: Ty mají 

podobu „inteligentních zastávek“ stejně jako v Olomouci. V případě tvorby komplexní 

koncepce řešící bezbariérovost Brna, je nutné zohlednit potřeby i této skupiny obyvatel a její 

problémy, týkající se především orientace v prostoru! 

 

� Pomoc lidem s mentálním postižením 

Podobně jako u dříve zmiňovaných měst by bylo vhodné skloubit vizuální informační 

systém s piktografickým informačním systémem. 

6.3.6 Řešení přístupnosti historických objektů 

Ač neveden žádnou koncepcí, přístup k historickým objektům v centru Brna je velmi 

citlivý, a zároveň vysoce originální. Z úspěšných realizací cítíme vysokou úroveň brněnské 

architektonické platformy. Architekti respektují historický objekt, nenechají se však strhnout 

k nevkusnému eklekticismu, naopak k mnohaleté historii objektu přidají další, současnou, 

kvalitní vrstvu architektury. Moderní architektura, jež respektuje danou památku, je jednou 

z cest, jak zpřístupnit historické objekty široké skupině osob se zdravotním postižením. 

Samozřejmě existují případy, kdy nejsou nutné větší stavební úpravy, ale stačí využít 

vedlejšího vchodu, pozměnit plán prohlídky, použít jednoduchou sklopnou rampu nebo 

nenápadně umístěné svislé plošiny. K potvrzení svých slov dokládám v obrazové příloze 

několik úspěšně zpřístupněných historických objektů.  

 

Aktualizace listopad 2011 

V průběhu tvorby této práce jsem postupně aktualizovala přímo v textu údaje 

především týkající se měst v ČR. U Brna došlo k roku 2011 k významnému posunu v oblasti 

odstraňování bariér. Z důvodů zaznamenání vývoje v přístupu k vytváření bezbariérového 

prostředí v našich městech, jsem se rozhodla nechat zde původní text, který doplním 

o současné informace. 
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Projekt „Brno bez bariér“ je nejenom svým názvem podobný projektu „Olomouc bez 

bariér“, potažmo pardubickému přístupu k bariérám. Brněnský magistrát resp. Odbor zdraví 

Magistrátu města Brna spolu s Ligou vozíčkářů navázali na úspěšné příklady Olomouce 

a Pardubic. Projekt vychází z pravidel NRPM, tzn., jsou vybrány a analyzovány jednotlivé 

trasy, jejichž zpřístupnění je po zpracování projektové dokumentace a při splnění dotačních 

podmínek, spolufinancováno státem. V roce 2009 byl zpracován generel bezbariérových tras, 

který byl přihlášen do Národního rozvojového programu mobility120. Celý projekt je 

výsledkem sepsané koncepce, která je postihnuta v Komunitním plánu sociálních služeb do 

roku 2012 a v Koncepci rodinné politiky města Brna. Brno udělalo velký krok 

i v zpřístupňování informací o bezbariérovosti města. Na webových stránkách 

http://www.brno-prorodiny.cz/brno-bez-barier byla umístěna mapa bezbariérovosti.  

Výsledky započatého procesu budou zřejmé v blízké budoucnosti a můžeme si jenom 

přát, aby Pardubice, Olomouc a teď i Brno následovalo co nejvíce českých měst. 

 

6.4 PRAHA 

Po kapitole o Brně vkládám i pár poznámek k Praze, kterou jsem do své práce nakonec 

záměrně nezařadila, a která se v přístupu k bezbariérovosti velmi shoduje s Brnem před 

rokem 2008.  

Při procházce Prahou si zasvěcená osoba zajisté všimne, že v rámci rekonstrukcí 

komunikací a objektů je více či méně dodržována vyhláška 398/2009 Sb. Moji snahou bylo 

zjistit, zda existuje koncepční dokument, zabývající se problematikou vytváření 

bezbariérového prostředí v Praze, a zda je a jakým způsobem využívána grantová politika EU. 

 Při rozhovoru s pracovnicí pražského magistrátu mi bylo potvrzeno to, co jsem již 

tušila po návštěvě internetových stránek Magistrátu hlavního města Prahy. Žádný koncepční 

materiál určující časový, prostorový a finanční plán tvorby bezbariérového prostředí 

neexistuje nebo není přístupný veřejnosti. Bezbariérové úpravy jsou prováděny pouze při 

jednotlivých rekonstrukcích. Granty čerpají jednotlivé odbory pražského magistrátu na své 

projekty, přičemž bezbariérovost bývá pouze součástí těchto projektů, nikoliv hlavním cílem.  

Práce magistrátu v této oblasti se odvíjí od snahy jednotlivých zainteresovaných 

úředníků. Jedině tak mohly vzniknout nádherné atlasy Prahy pro nevidomé121 a pro osoby 

                                                 
120 Viz Komunitní plán sociálních služeb do roku 2012, http://www.brno-prorodiny.cz/dokumenty-projektu-
brno-bez-barier, 2009  

121 Mapy pro nevidomé, Soubor map Pražských památkových rezervací, Ing. Fuxová ve spolupráci se SONS, 
2007 
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s tělesným postižením122. Obě publikace byly vytvořeny ve spolupráci s dotčenými 

organizacemi osob se zdravotním postižením, které se i významně podílí na změnách 

legislativy týkající se bezbariérového prostředí. Těmito organizacemi jsou Pražská organizace 

vozíčkářů (POV) a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). 

Důležitou organizací působící i v mezinárodním kontextu je Národní rada osob se zdravotním 

postižením (NRZP)123. Dalšími organizacemi mezi mnohými jsou například Svaz tělesně 

postižených, o. s., Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených nebo Konto Bariéry. 

Svaz tělesně postižených, o. s. je celorepublikovou organizací se zastoupením 

ve všech krajích. Svazové projekty jsou finančně podporovány Ministerstvem zdravotnictví 

ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem Hlavního města Prahy, případně 

z vlastních zdrojů. Do první kategorie spadají rehabilitačně ozdravné pobyty, organizačně 

administrativní servis Svazu tělesně postižených v ČR nebo zajištění zahraničních styků 

v mezinárodní federaci tělesně postižených – FIMITIC v rámci Evropské unie. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí dotuje Centra denních služeb, jejichž součástí jsou půjčovny 

kompenzačních pomůcek. Magistrát Hlavního města Prahy podporuje půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, dopravu pro občany se zdravotním postižením tzv. „od dveří ke 

dveřím“ a pomáhá při začleňování osob s postižením do zaměstnání. STP z vlastních zdrojů 

financuje bezbariérové středisko Březejc a bezúročné půjčky osobám se zdravotním 

postižením. Pod záštitou STP probíhá od září 2006 v Jihomoravském kraji projekt 

spolufinancovaný z Evropské unie, jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti a podpoření sociální 

integrace osob se zdravotním postižením ve zmíněné oblasti.  

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených, v současnosti Národní 

institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 

republiky, o. s., hodnotí a posuzuje existující architektonické či technické bariéry, posuzuje 

a přenáší nové poznatky do změn národní legislativy, poskytuje odborné konzultace 

a poradenství v oblasti stavební, podporuje a realizuje osvětové, informační a vzdělávací akce, 

vytváří podmínky pro zvýšení informovanosti atd. Mezi projekty realizované NIPI ČR patří 

například „Vysočina - evropský region bez bariér“. 

                                                 
122 Pražská památková rezervace Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu, zpracovala POV 
ve spolupráci s Vydavatelstvím MCÚ s.r.o, České Budějovice, 2008. Aktualizace atlasu vyšla v květnu 2010. 
123 NRZP je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a zastupuje občany se 
zdravotním postižením v dalších významných organizacích, jako je např. Svaz měst a obcí ČR. Je rovněž členem 
mezinárodních organizací Disabled Peoples´ International, Rehabilitation International a European Disability 
Forum. Zdroj: http://www.nrzp.cz/narodni-rada-zdravotne-postizenych-cr/ 
Rozsáhlé pole působnosti NRZP je do jisté míry poznamenáno absencí koncepce. Činnost NRZP je mnohdy 
zmatečná a nekonstruktivní. 
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Jako poslední, ale určitě ne méně důležitou, bych ve své práci ráda zmínila organizaci, 

která dlouhodobě významně přispívá k odstraňování bariér (především architektonických) 

v pražském prostředí, a tou je Pražská organizace vozíčkářů, o.s. Tato organizace, kromě 

aktivit zaměřených na změny v současné legislativě, zlepšení veřejné informovanosti 

a poradenskou činnost, systematicky mapuje Prahu a její významná místa očima osob na 

vozíčku. Své výsledky publikuje ve vydařených brožurách, jež poskytují velmi kvalitní 

informace pomocí piktografického systému, fotografií a popisů (na webových stránkách je 

brožura doplněna o videa z jednotlivých tras). Kromě výše uvedeného atlasu stojí za zmínku 

další počin v oblasti mapování a tím je publikace „Jiná Praha průvodce přístupností pražských 

parků I“ z května 2009. Brožura je prvním dílem série „Jiná Praha“, která by měla přiblížit 

vybraná zelená místa v Praze osobám na vozíčku.  

Neméně významnou rolí POV je účast v pracovní skupině NRZP. V této skupině jsou 

členy zástupci organizací osob se zdravotním postižením, zástupci pražského magistrátu 

a dopravního podniku. Třináctičlenná skupina řeší od roku 2010 otázky bezbariérovosti 

v Praze. Práci této skupiny a její výsledky je možné sledovat na www.presbariery.cz. 

Přístup, vyznačující se spíše apatií pražského městského úřadu k otázkám 

bezbariérového prostředí, je identický s cestou, po které kráčelo i druhé největší město Čech 

Brno. Můžeme se jenom dohadovat, zda tento postoj vychází z lhostejnosti přisuzované lidem 

žijícím ve velkých městech, ze zkostnatělosti přebujelého úřednického aparátu nebo pouze 

čistě z nezájmu o tuto problematiku. Domnívám se však, že město, jež žádalo o pořádání 

Olympijských her respektive Paraolympijských her, by otázky vytváření bezbariérového 

prostředí mělo řešit na základě dlouhodobé koncepce. 

 

Aktualizace listopad 2011 

Na internetovém portálu Magistrátu hlavního města Prahy byl zařazen odkaz na 

projekt „Praha bezbariérová“. V rámci tohoto projektu vzniká od roku 2009 koncepce 

odstraňování bariér v Praze. Tato koncepce není v době vydání této práce dostupná. Stránky, 

které jsou dále strukturované na odkazy pro osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým 

a mentálním postižením, maminky, seniory a lidi bez přístřeší, jsou naplněné aktualitami, 

články, informacemi o dopravě a projekty jednotlivých organizací.  

V Praze dochází k postupnému odstraňování bariér. Rada hl. m. Prahy vyčlenila na 

období mezi lety 2009 a 2014 1,4 miliardy korun přímo na oblast bezbariérovosti. Dalším 

příkladem může být stav BB přechodů. V roce 1990 byl zrekonstruován 1. BB přechod, 
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v současné době už přechod bez BB sjezdů neuvidíme124. Otázkou je, zda byly při 

rekonstrukci všechny přechody zároveň opatřeny i vodícími a signalizačními prvky pro osoby 

se zrakovým postižením nebo jestli bude muset dojít k jejich opětovné rekonstrukci. V těchto 

„detailech“ se ukazuje, že existence koncepce je klíčová pro minimalizaci nákladů spojených 

s vytvářením BB prostředí.  

Zlepšení situace lze registrovat i v oblasti pražské dopravy, kde dochází k postupné 

obnově vozového parku, již ve jménu bezbariérových dopravních prostředků125. Na webových 

stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy lze najít přímo odkaz na bezbariérovou 

dopravu „Bezbariérové cestování“, kde jsou k dispozici informace o BB stanicích 

a zastávkách, BB WC, jízdních řádech garantovaných nízkopodlažních spojů a dále i mapy 

s vyznačenými nízkopodlažními spoji. Mimo tyto informace je zde k přečtení i velmi 

zajímavá brožura o způsobech poskytnutí pomoci osobám se zdravotním postižením, které 

potkáme na svých cestách Prahou. Z obou dokumentů je zřetelně znát, že byly zpracovány 

ve spolupráci s organizacemi osob se zdravotním postižením.  

 

6.5  TELČ 

6.5.1 Telč – základní údaje 

� Menší historické město na jihozápadní Moravě mající asi 6000 obyvatel. Počet 

obyvatel se zvyšuje v průběhu turistické sezóny, díky vysokému počtu návštěvníků. 

� Zhruba 1980 obyvatel je osob se sníženou schopností pohybu a orientace126. 

� Jádro města je Městskou památkovou rezervací.  

� V roce 1992 byla Telč zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 

6.5.2 Telč – popis situace 

Městský úřad v Telči 

Městský úřad v Telči konkrétně Odbor věcí sociálních a stavebních podporuje 

jednotlivé snahy v zpřístupňování městských objektů. Město Telč například financovalo 

vytvoření bezbariérových prostor na místní poliklinice pro Klub důchodců. Ve městě jsou dvě 

                                                 
124Zdroj:http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_praze/praha_bezbarierova/lide_s_telesnym_postizenim/prvni
_zmizely_obrubniky.html 
125 Z celkového počtu 57 stanic metra je 32 bezbariérových (naneštěstí stanice v centru města jako Můstek nebo 
I.P. Pavlova BB nejsou), 40% autobusů a 10%je nízkopodlažních. Informace poskytla Ing. Málková z POV. 
126 Tento údaj vychází z celostátního průměru osob se sníženou schopností pohybu a orientace (33%). Generel 
bezbariérové dopravy, www.telc-etc.cz, str. 10, zpracováno v květnu 2007 projektovou kanceláří Ing. Grošof. 
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bezbariérové základní školy. Bohužel však neexistuje jednotná koncepce!, která by jasně 

určovala perspektivu odstraňování architektonických, informačních ale i lidských bariér 

ve městě v horizontu dalších desetiletí. Je nutné konstatovat, že nové investiční akce města 

jsou již řešeny jako bezbariérové. 

V současnosti realizované odstraňování architektonických bariér ve městě probíhá 

v souladu s Grantovým programem kraje Vysočina - „Vysočina bez bariér“, který je 

financován z evropského projektu PRELUDE. Finanční dotace v rámci tohoto programu 

mohou být žádány ve třech případech. Zaprvé se jedná o projekty postupně odstraňující 

architektonické a orientační bariéry zejména u objektů každodenního pohybu a potřeby 

(obchody, restaurace, kina a kulturní zařízení, provozovny služeb, …), dále o projekty řešící 

architektonické a orientační bariéry v dopravní infrastruktuře a naposledy o projekty týkající 

se oblasti sociální rehabilitace a osvěty. V podmínkách grantu je doporučena spolupráce 

se zástupci organizací osob se zdravotním postižením (organizace musí být zastřešena 

Národní radou zdravotně postižených) jako s odbornými konzultanty při tvorbě projektu. 

Minimální finanční účast příjemce podpory je 50 % u prvních dvou typů projektů a 30% 

u typu třetího.  

Město Telč je součástí informačního internetového portálu - http://extranet.kr-

 vysocina.cz/vbb/, kde je k dispozici vyhledávací systém s informacemi o bezbariérovosti 

jednotlivých objektů ve městě. Na tvorbě databáze se mohou podílet samotní handicapovaní 

při svých cestách po Vysočině. Tento projekt začal na přelomu roku 2002/2003 a jeho cílem 

je vytvoření kvalitní informační základny sumarizující stav přístupnosti objektů na území 

kraje Vysočina.  

Město Telč mělo v roce 2007 v plánu využít státních dotací v rámci národního 

programu „Mobilita pro všechny“ vyhlášenému Vládním výborem pro zdravotně postižené 

občany ze dne 13. 3. 2003, proto zadalo zpracování dokumentace k výběrovému řízení. 

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Telče byl 

zpracován v květnu 2007 v souladu s požadavky NRPM. Generel se skládá ze dvou částí: 

textové, která popisuje mimo jiného současnou situaci v Telči, podmínky programu 

„Mobilita pro všechny“, jednotlivé bezbariérové trasy, ale i záměr Bezbariérová Telč – město 

pro všechny, a obrazové, jež je tvořena mapou města s vyznačenými bezbariérovými trasami. 

Tento dokument se měl stát základním dokumentem pro systematické, plánovité a cílené 

odstraňování bariér v dopravní infrastruktuře z hlediska dopravních cest, dopravních 

prostředků a informačních systémů. 
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Součástí generelu je i záměr „Bezbariérová Telč – město pro všechny“, jehož hlavní 

prioritou je: „…Vytvoření ucelených bezbariérových řetězců tras, které umožňují všem 

skupinám obyvatelstva svobodný a bezpečný pohyb pěšky a všemi dopravními prostředky – 

místními dopravními prostředky i individuální motorovou dopravou – bezbariérovou 

dostupnost služeb, veřejné a státní správy, zdravotnických a sociálních služeb, pracovních 

a vzdělávacích příležitostí v rámci města, zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě 

a zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě…“ 

 

Konkrétně se projekt měl zaměřit na: 

 

- Zmapování všech stávajících tras v řešeném území a na ně navazující zastávky MHD. 

- Navržení páteřních ucelených bezbariérových tras propojujících strategická místa. 

- Doplnění stávajících bezbariérových tras tak, aby navazovaly na nově navržené 

páteřní bezbariérové trasy. 

- Vytipování dalších tematicky zaměřených bezbariérových tras, které budou navazovat 

na trasy páteřní a logicky je doplňovat. 

- Navržení úprav nevyhovujících zastávek MHD na stávajících a navrhovaných 

bezbariérových trasách. 

- Navržení informačního systému pro handicapované spoluobčany a návštěvníky města 

Telče nejen ve vozidlech a na zastávkách MHD. 

- Zmapování bezbariérovosti vstupů do budov státní a veřejné správy, 

do zdravotnických zařízení, školských zařízení a do staveb pro kulturu a sport 

na navrhovaných i stávajících bezbariérových trasách. 

Zdroj: Generel bezbariérové dopravy, www.telc-etc.cz, str. 9, zpracováno  

v květnu 2007 projektovou kanceláří Ing. Grošof. 

 

V záměru jsou uvedeny jednotlivé bezbariérové trasy spolu s vybranými cíly 

na trasách. Tyto objekty jsou popsány z hlediska bezbariérovosti. Návrhy nutných stavebních 

úprav jsou velice obecné, v podstatě se jedná o přepis vyhlášky 398/2009 Sb. Harmonogram 

projektu je nedostačující. Zahrnuje pouze konkrétní stavební úkoly, nikoliv provedení celých 

bezbariérových tras. V roce 2010 jsem prošla Státním fondem dopravní infrastruktury 

schválené záměry bezbariérových tras pro předchozí roky a město Telč jsem mezi nimi 

nenašla. Dotace tedy nečerpá a je velmi pravděpodobné, že původní iniciativa ochladla. 
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6.5.3 Organizace zdravotně postižených  

Městský úřad při přípravě bezbariérové koncepce spolupracoval s  Centrem pro 

zdravotně postižené kraje Vysočina a s místní pobočkou Centra zdravotně postižených 

se sídlem v Jihlavě. Obě tato občanská sdružení je možné najít na informačním portálu Ligy 

za práva vozíčkářů.   

Město Telč ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

provozuje od roku 2005 Poradnu pro zdravotně postižené, jež je zajišťována dvakrát 

do měsíce Centrem v Jihlavě, dále Domovem s pečovatelskou službou a Základní uměleckou 

školou. Oba objekty jsou bezbariérově přístupné. Město se podílí na financování projektu.  

Organizacemi, jichž se problematika bezbariérovosti v Telči dotýká nejcitlivěji, jsou 

Domov pro seniory, Dům s pečovatelskou službou, Služby Telč s.r.o a Klub důchodců. 

Městský úřad podporuje činnost těchto organizací. Poskytl klubovou místnost pro Klub 

důchodců v prostorách městské polikliniky, kde zároveň spolufinancoval bezbariérové úpravy 

(vstupní rampa, instalace výtahu).  

6.5.4 Přístup Telče k bariérám architektonickým, informačním, lidským 

 
� Bariéry architektonické 

Město Telč se nachází na samém začátku v odstraňování architektonických bariér. 

Městský úřad je nakloněn postupnému zpřístupňování celého města a vytvoření bezbariérové 

Telče je vnímáno jako další krok nejen k zvýšení atraktivity města pro jeho návštěvníky, 

ale i k zlepšení životních podmínek místních obyvatel. Neexistuje koncepce, jež by tyto snahy 

zastřešila a úspěšně vedla k cíli. V současnosti je při rekonstrukcích a novostavbách 

praktikována vyhláška 398/2009 Sb. Byla vybudována zcela nová vlaková zastávka, která je 

plně bezbariérová. 

Největším lákadlem pro přijíždějící turisty je historické centrum města Telče. 

Jedinečný charakter náměstí, které se bez razantních změn dochovalo od 18. století, je 

zároveň jednou z velkých překážek v odstraňování architektonických bariér. Všeobecně 

známá silueta náměstí, tvořená loubími, renesančními či barokními štíty domů, 

ale i malebností či nerovností historického dláždění, je jedním z důvodů zápisu tohoto města 

mezi památky UNESCO.  

Návrh: 

Co se týče architektonických bariér, v Telči existují dva typy problémů: bezbariérový 

vstup do objektů a bezbariérový přístup k objektům. Zpřístupnění jednotlivých historicky 
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chráněných objektů je nutné řešit vždy citlivě k dané památce. Je potřeba nalézt řešení „šité 

na míru“ konkrétnímu objektu. Přístup k budovám, v tomto případě se jedná o zpřístupnění 

telčského náměstí, je otázkou širší koncepce, která by měla řešit buď předláždění úseků 

náměstí historicky odpovídající dlažbou (možná je inspirace například v Olomouci, kde řeší 

stejný problém s přístupností Horního a Dolního náměstí) tak, aby vznikly bezbariérové trasy, 

nebo zřízení služby pronajímající elektrická vozítka (těchto služeb využívají například 

ve Velké Británii), která snadněji zdolávají nerovnosti terénu, případně kombinaci obojího.  

 

� Bariéry informa ční 

Vysočina bez Bariér je internetový informační portál, jehož součástí je také město 

Telč. Zájemci zde mohou nalézt informace o přístupnosti konkrétních objektů v zadaném 

městě. Bohužel k této stránce nevede přímá cesta z telčských internetových stránek, což by 

výrazně usnadnilo nalezení informací o bezbariérovosti Telče.  

Internetové stránky města Telče neobsahují část věnovanou přímo lidem se 

zdravotním postižením nebo bezbariérovosti, proto je pro případné návštěvníky složité 

dohledat informace o přístupnosti historického centra a okolí Telče.  

V současnosti neexistuje informační tiskovina, zohledňující bezbariérovost města. 

Návrh: 

Vytvořit na internetových stránkách města odkaz určený osobám se zdravotním 

postižením nebo věnovaný bezbariérovosti Telče. V této části by měly být umístěny 

informace o plánech nebo projektech zabývajících se bezbariérovostí města Telče 

(v současnosti jsou některé informace k nalezení pod odkazem Odboru územního plánování 

a rozvoje). Dále by bylo vhodné informovat o akcích pro osoby se zdravotním postižením 

nebo pro návštěvníky, nebo aktualitách ze života handicapovaných ve městě, případně na 

stránkách umístit mapu, která by vyznačovala přístupnost/nepřístupnost částí města.  

Vytisknout informační leták, zohledňující bezbariérovost Telče. Tomuto počinu musí 

samozřejmě předcházet důkladné zmapování telčského území nejlépe za účasti osob 

se zdravotním postižením. Jedině tak bude mít informační leták přesnou výpovědní hodnotu 

pro další osoby se zdravotním postižením.  

 

� Bariéry lidské 

Telč je menší město se zhruba 6000 obyvateli, proto by odstraňování bariér v lidském 

myšlení a v komunikaci mezi nimi mělo být výrazně snazší nežli ve velkoměstech, kde je 

společnost více anonymní a soustředěná výrazně na jednotlivce. V současnosti žije v Telči 
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malý Pavlík, který je odkázaný na vozík. Díky bezbariérovému přístupu do základní školy 

Masarykova se podařilo Pavlíka zařadit mezi zdravé děti, které se tak nenásilně seznamují 

s potřebami osob na vozíčcích, jsou vychovávány k respektu k těmto lidem a zároveň mají 

možnost si uvědomit, že tělesné postižení nemusí vždy znamenat postižení duševní. 

Pedagogové základní školy vymysleli projekt „Trasy pro Pavlíka“, při němž žáci mapují Telč 

a snaží se navrhnout trasy, které by byly pro Pavlíka bezbariérové. Pochopení potřeb 

handicapovaných v mladém věku by mělo patřit mezi důležitou součást výchovy každého 

člověka. 

Návrh: 

Výsledkem tohoto projektu je především začlenění malého Pavlíka mezi děti, které tak 

mají možnost lépe se vcítit do jeho potřeb a pochopit jeho životní úděl. Projekt je zajisté 

chvályhodný, ale v rámci města v podstatě „neviditelný“. Určitě by neuškodilo větší 

zvýraznění snahy o bezbariérovou Telč. Například uspořádání bezbariérového dnu, kdy by 

telčské historické centrum bylo zpřístupněno dočasnými rampami, případně za pomoci 

dobrovolníků-asistentů (zde je možno se inspirovat v Českém Krumlově nebo v Olomouci, 

kde mají s touto aktivitou letitou praxi). 

6.5.5 Přístup Telče k osobám na vozíčku, zrakově či sluchově postiženým a lidem 

s mentálním postižením 

 
� Pomoc osobám na vozíčku 

Zpřístupnění objektů a veřejných prostorů lidem na vozíčku sebou přináší největší 

zásahy do struktury města, znamená vysoké finanční náklady a v mnoha situacích i nezvratné 

změny stávajícího stavu. V Telči je řešení přístupnosti města teprve na samém začátku, 

a proto je kvůli výše uvedeným důvodům nutné vytvořit koncepci, která vymezí jasný směr 

v odstraňování architektonických bariér do budoucnosti nejméně jednoho desetiletí. Koncepce 

by měla řešit problémy týkající se celkové přístupnosti města v rámci ČR, bezbariérovost 

samotného města a také i konkrétní přístup k jednotlivým objektům. Zároveň by měla 

navazovat na státní grantovou politiku Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny. V této oblasti město zatím postupuje dle vyhlášky 398/2009 Sb. Při rekonstrukcích 

či novostavbách dohlíží na její plnění. 
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� Pomoc osobám se zrakovým postižením 

Bezbariérové úpravy týkající se zrakově postižených nejsou na první pohled tak 

znatelným zásahem do stávajícího stavu objektů či veřejného prostranství. Jedná se především 

o bezbariérové řešení komunikací (vytvoření vodících linií, signálních a varovných pásů), což 

bohužel znamená předláždění vybraných komunikací. Tento úkon by se nejcitlivěji dotknul 

historického centra Telče. Vzhledem k tomu, že v historickém jádru Telče je omezena 

automobilová doprava (nejsou zde žádné komplikované přechody rušných komunikací), jedná 

se především o vytvoření přirozených nebo umělých vodících linií pro osoby se zrakovým 

postižením, které by jim značně ulehčily orientaci na telčském náměstí. Dalšími pomůckami 

pro zlepšení pohybu osob se zrakovým postižením v prostoru jsou akustické hlásiče reagující 

na vysílačku osoby s postižením. Tyto hlásiče jsou umísťovány nad vchodem do budovy 

a informují příchozího o tom, kde se nachází, případně jak je strukturován prostor v budově. 

Podstatným prvkem bezbariérovosti pro zrakově postižené je zajisté dostupnost informací 

o městě a jeho památkách v Braillově písmu nebo na webových stránkách upravených pro 

tyto účely. Všechny tyto úpravy by měly být součástí výše zmíněné koncepce bezbariérovosti 

Telče. 

 

� Pomoc osobám se sluchovým postižením 

Vizuální informační systém je hlavním prvkem bezbariérových úprav městského 

prostoru pro osoby se sluchovým postižením. Umísťování informačních prvků, jejich vzhled 

a způsob pořízení, stejně tak i systém čerpání možných státních dotací by měly být zahrnuty 

v koncepci bezbariérovosti města Telče. 

 

� Pomoc lidem s mentálním postižením 

Vizuální informační systém psaný by měl být doplněn obrázkovými symboly pro 

snazší pochopení lidí s mentálním postižením. Je zajisté vhodné skloubit piktografický systém 

s vizuálním informačním systémem pro osoby se sluchovým postižením.  

Telč zatím nepodnikla žádné kroky v řešení bezbariérovosti pro osoby se zrakovým, 

sluchovým nebo mentálním postižením. 
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6.5.6 Řešení přístupnosti historických objektů 

Telč je od sedmdesátých let 20. století Městskou památkovou rezervací. Ta byla 

v prosinci 1992 rozhodnutím plenárního zasedání Výboru světového dědictví UNESCO 

zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a stala se jednou 

z 350 světových a přírodních památek zapsaných na tomto seznamu. Památky zapsané na 

Seznamu UNESCO jsou jednou za deset let monitorovány, jestli nedošlo k negativním 

změnám. Jinak zápis do tohoto Seznamu nepřináší vyšší památkovou ochranu pro tuto oblast 

než je český Zákon o státní památkové péči.  

Vzhledem k charakteru města bych doporučovala zahrnout historické objekty a jejich 

zpřístupnění do koncepce bezbariérovosti města Telče jako zvláštní skupinu staveb, ke kterým 

je nutno přistupovat se speciálním pochopením. 

6.6 Aktualizace listopad 2011 

Proces odstraňovaní bariér v prostředí kolem nás již není zcela neznámým fenoménem 

v České republice. Důkazem tohoto tvrzení jsou další města, která započala vytvářet 

bezbariérové prostředí pro své občany. Obecně můžeme říci, že v rámci rekonstrukcí objektů 

a novostaveb již dochází k výraznějšímu uplatňování vyhlášky 398/2009 Sb. Města postupně 

zpřístupňují především prostředky a prostory městské hromadné dopravy a vybraná významná 

místa. Níže zmiňuji města, kde jsou výsledky započatého procesu odstraňování bariér 

nejzřetelnější. 

Koncepční prací se mohou pochlubit Hradec Králové, Jihlava, České Budějovice nebo 

například Přerov. Tato města jsou schopná v rámci vytváření BB prostředí čerpat podporu od 

SFDI v rámci NRPM. Hradec Králové byl v roce 2003 vyhlášen Svazem měst a obcí druhou 

nejlepší obcí v soutěži Obec zdravotně postiženým, přesto neusíná na vavřínech a pokračuje 

v usilovné práci, jejímž výsledkem je mezi mnohými zpřístupnění dvou lesních tras pro osoby 

na vozíčcích (září 2011) nebo zcela bezbariérové všechny vozy městské hromadné dopravy. 

 Jihlava, jež v roce 2007 zpracovala podrobný Generel bezbariérové dopravy 

a bezbariérových tras na území města Jihlavy127, systematicky vytváří bezbariérové 

prostředí, ale zároveň nezapomíná na překonávání bariér lidských. Pravidelná akce 

Mezi světy, organizovaná za podpory města a organizací osob se zdravotním postižením, 

pomáhá propojit dva odlišné světy v naší společnosti.  

                                                 
127Dostupný na: 
http://www.jihlava.cz/generel%2Dbezbarierove%2Ddopravy%2Da%2Dbezbarierovych%2Dtras%2Dna%2Duze
mi%2Dmesta%2Djihlavy/d-386706/query=bari%C3%A9 
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Magistrátu Českých Budějovic se podařilo vytvořit informační materiál v třech 

jazycích o bezbariérovosti/bariérovosti města128. Zajímavou českobudějovickou tradiční akcí 

je happening Překročme bariéry. 

6.7 Zajímavé projekty v rámci ČR. 

Od doby, kdy jsem se rozhodla sepsat tuto práci, uplynuly 4 roky. V oblasti vnímání 

osob se zdravotním postižením dochází k postupnému posunu správným směrem. Milou 

připomínkou a důkazem mého tvrzení, ať jsou následující projekty, které se zabývají 

především mapováním vybraných oblastí a hledáním BB míst a tras.  

Beskydy bez bariér neboli Beskydy pro všechny byl významným projektem, který si 

vytyčil za cíl nelehký úkol a tím není nic menšího než bezbariérové zpřístupnění beskydského 

pohoří a umožnění rozvoje sociálního podnikání v turistice v téže oblasti. Projekt trval od 

roku 2005 do roku 2008 a dosáhl zajímavých výsledků. Mezi četnými přednáškami či 

konferencemi bych zmínila například mezinárodní konferenci „Sociální podnik – šance pro 

budoucnost“, jež se konala v Ostravě v roce 2007 za účasti evropských kapacit v oboru 

sociálního podnikání129. Za dobu trvání projektu byl ve dvou vydáních publikován 

„Travel manual“130, který je velmi zdařilou turistickou publikací nejen pro osoby se 

zdravotním postižením. Graficky velmi dobře ztvárněný piktografický systém podává jasné 

informace o vybraných místech ubytování a cílech turistických výletů. Jedinečnost manuálu 

vychází z faktu, že zahrnuje informace pro osoby s tělesným postižením, ale i pro osoby se 

zrakovým a sluchovým postižením! Tato publikace je podpořena kvalitně zpracovanými 

webovými stránkami, které mimo jiné nabízejí možnost vyhledávání BB objektů 

v Moravskoslezském kraji. 

                                                 
128 Dostupná na: http://www.c-budejovice.cz/SiteCollectionDocuments/1_etapa_cb_bez_bariery-0535.pdf 
http://www.c-budejovice.cz/SiteCollectionDocuments/CBVOZIK_062006-0536.pdf 
129 Obor sociálního podnikání se zabývá otázkami začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce, snaží se 
řešit problémy nezaměstnanosti a místního rozvoje v regionech. Neméně významným cílem sociálního 
podnikání je samozřejmě začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. Více na http://www.projekt-
beskydy.cz/files/Sbornik.pdf 
130 Dostupný na: http://www.projekt-beskydy.cz/docsX/bpv_travel_manual.pdf 
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Ukázka z beskydského průvodce „Beskydy pro všechny Travel Manual“ dostupného na www.projekt-
beskydy.cz 

 

Naše další česká pohoří nezůstávají pozadu. Podobně jako v Beskydách tak 

i v Jizerských horách a na Šumavě byly odstartovány projekty mapující situaci ve 

vybraných oblastech a řešících trasy a jejich bezbariérovost. Oba projekty vyústily 

v informativní brožury pro osoby se zdravotním postižením, které mají chuť cestovat po 

krásách naší země. Travel manual Šumava pro všechny131 využívá stejného piktografického 

systému jako beskydský průvodce. Bohužel informace se týkají pouze ubytovacích zařízení 

v těchto horách, nikoliv bezbariérových tras nebo turistických cílů. 

Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce132 patří 

mezi další inspirativní počiny. Jedná se o CD, které je možné zakoupit přes internet, 

popisující vybrané památky v českých regionech v českém znakovém jazyce. Informace jsou 

samozřejmě k dispozici i v tištěné podobě. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou především 

děti se sluchovým postižením, z čehož vychází i použitá grafika a členění CD. Informace jsou 

podány zábavnou a srozumitelnou formou.  

                                                 
131 Průvodce je možné shlédnout na http://www.trianoncechy.cz/Brozura_Sumava.pdf 
132 Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce zpracovali studenti Filosofické 
fakulty UK v Praze. K dispozici je na http://www.frpsp.cz/prodej-knih 
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Zmíněné projekty jsem vybrala, protože více či méně souvisí s cestovním ruchem, 

potažmo s historickými památkami. Jejich úspěšnost vychází nejen z pilné práce autorů, ale 

také z faktu, že byly všechny zpracovány za účasti osob se zdravotním postižením. Tato 

„maličkost“ zaručuje poskytnutí potřebných kvalitních informací pro cílovou skupinu. 

Uvedené materiály spolu s výše uvedenou publikací Pražská památková rezervace Atlas 

přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou příkladným ztvárněním 

průvodců po České republice. Při jejich pročítání mne napadla jediná otázka. Nebylo by 

vhodné tyto materiály určitým způsobem sjednotit? 

Dalšími akcemi, které stojí za zmínku, se věnují pouze osobám se zrakovým 

postižením. První z nich je expozice relikviáře sv. Maura ve Vladislavském sále na 

Pražském hradě133 a druhou expozice v rekonstruovaném gotickém hradu v Litoměřicích, 

která je celá doprovázena tabulkami v Braillově písmu134.  

Projekty, které přibližují životní podmínky osob se zdravotním postižením, jsou 

například „Neviditelná výstava“ pořádaná v Novoměstské radnici nebo kavárna Potmě. 

Obě akce se vyznačují dokonalou tmou, při níž si návštěvníci mohou na vlastní kůži 

vyzkoušet pocity osob se zrakovým postižením. Akce tohoto charakteru (podobně jako 

například zážitkové semináře) velmi pozitivně ovlivňují mysl všech zúčastněných. Nevšední 

zážitek, přibližující každodenní problémy osob se zdravotním postižením, napomáhá 

ke zvýšení potřebné empatie a pochopení každého z nás. 

                                                 
133 Viz Metro, 23. února 2011. 
134 Litoměřický gotický hrad z druhé poloviny 13. století byl celkově rekonstruován a v březnu 2011 nově 
otevřen návštěvníkům. Rekonstrukce pamatovala i na osoby se zdravotním postižením. Celá expozice je 
přístupná osobám na vozíčku, ale i osobám se zrakovým postižením. Fotografie zdařilé realizace jsou umístěny 
v obrazové příloze. 
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7 VYHODNOCENÍ ANALÝZY ČESKÝCH MĚST 

7.1 Zhodnocení příčin úspěchů a neúspěchů přístupů k vytváření 

bezbariérového prostředí v jednotlivých městech 

Můžeme shrnout, že z výše uvedených měst, jsou dvě velmi úspěšná ve vytváření 

bezbariérového prostředí, dvě nalezla správný směr a jedno jej stále hledá. Cílem této práce je 

mimo jiné nalézt příčiny úspěchů a zároveň neúspěchů a ukázat jakou cestou by se měla naše 

česká města vydat v tomto nelehkém procesu přetváření svého prostoru pro nás všechny! 

7.1.1 Příčiny úspěchů 

Lidský faktor (Pardubice, Olomouc) 

Při návštěvě Pardubic, ale i Olomouce jsem se na městských úřadech setkala s velmi 

příjemnými a ochotnými lidmi, jejichž hlavní pracovní náplní není řešení bezbariérových 

otázek, ale pro něž se tato oblast stala osobní výzvou možná i zájmem. V Pardubicích 

z vlastní iniciativy založili Komisi bezbariérovosti135, jejímž úkolem je koordinace 

probíhajících realizací, nadnesení aktuálních problémů, případně návrhy jejich řešení. 

Dochází tak k praktické, nikoliv pouze teoretické, spolupráci mezi jednotlivými složkami 

koncepce bezbariérovosti. Obdobně to funguje v Olomouci, kde jsou zástupci Magistrátu 

a jednotlivých organizací osob se zdravotním postižením členy pracovní skupiny řešící 

jednotlivé úkony sepsané v projektu Bezbariérová Olomouc. Speciálně určená osoba ze 

sociálního odboru (manažer projektu) koordinuje vzájemnou součinnost zúčastněných 

organizací, jednotlivců či skupin lidí.  

 

Koncepce (Pardubice, Olomouc, Brno136). 

Hlavním znakem pardubické a olomoucké koncepce bezbariérovosti je smysluplné 

a konkrétní definování cílů. Při tvorbě koncepcí spolupracovaly všechny zainteresované 

složky, jimiž jsou organizace zdravotně postižených a zástupci města. Díky tomu, koncepce 

přesně reagují na potřeby handicapovaných a kladou jasné, konkrétní požadavky, které 

nemohou být mylně interpretovány nebo špatně pochopeny. V návaznosti na kvalitní 

koncepci by nemělo docházet k fatálním chybám, které se nejčastěji dějí například při 

                                                 
135 Detailně viz kapitola 6.1.2. 
136 Pražská koncepce není v době vydání této práce k dispozici, proto zde neuvádím Prahu. 
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rekonstrukcích přechodů. Přechod je BB upraven pro osoby na vozíčcích, ale jsou opomenuty 

vodící, varovné a signální prvky pro soby se zrakovým postižením.  

Koncepčně vybrané bezbariérové trasy mají určenou dobu provedení, na projektové 

dokumentaci následující trasy se pracuje v době realizace trasy předchozí. Jedním z důkazů 

fungujících koncepcí je kvalitní zpracování projektové dokumentace a následně i úspěšné 

čerpání finančních zdrojů ze státní pokladny137. 

Podstatným prvkem u dlouhodobých projektů je zpětná vazba, jež vytyčí úspěšné 

a neúspěšné body celkového snažení. Na rozdíl od Pardubic, kde existuje následné hodnocení 

dosažených cílů v podobě veřejně dostupného dokumentu138 na webových stránkách města, 

v Olomouci zpětná vazba (zhodnocení) nejsou dostupná. Domnívám se, že u dokumentu 

řešící několikaletý proces, by mělo dojít v průběhu let k revizi, případně k doplnění nových 

poznatků tak, aby reagoval na současnou situaci v dané problematice.  

V roce 2008 nastoupilo stejnou cestu i město Brno. Výsledky tohoto procesu nelze 

v době vydání této práce hodnotit. 

 

Kontrola (Pardubice) 

Veškeré projekty prováděné na území Pardubic musí před kolaudací projít 

jednoduchou, ale účinnou kontrolou. Stavební úřad spolupracující s organizacemi zdravotně 

postižených zve jejich zástupce na prohlídku objektů připravených ke kolaudaci. Osoba na 

vozíčku a osoba se zrakovým postižením stavbu projdou a zjistí případné nedostatky 

v bezbariérovosti, které nahlásí stavebnímu úřadu. Na základě těchto připomínek objekt 

nemusí být zkolaudován. Tento přístup není pouze popsán v bezbariérových brožurách, ale je 

prakticky uplatňován! Výsledkem je větší snaha investorů/stavitelů řešit správně bezbariérové 

úpravy v rámci projektu, nikoliv dodatečně s finanční a časovou ztrátou. Na konferenci 

(květen 2010) byla opět potvrzena vysoká účinnost tohoto opatření, kdy investoři/stavitelé 

nechtějí riskovat vyšší náklady na stavbu v případě jejího nezkolaudování.  

Jediným rizikem této praxe mohou být paradoxně zúčastněné osoby se zdravotním 

postižením. Je nutné, aby stavbu posuzovaly v širokých odborných souvislostech nikoliv 

pouze ze zúženého pohledu svého vlastního postižení, kdy může dojít k posunu analýzy do 

stavu, kdy se objekt posoudí pouze dle možností jedné konkrétní osoby. Především 
                                                 
137 V případě špatně zpracované projektové dokumentace může dojít k neschválení projektu, případně k čerpání 
dotací pouze na cyklostezky, které jsou následně považovány za dostačující (leč z pohledu osoby se zdravotním 
postižením za naprosto nevyhovující) BB řešení v dané oblasti. 
138

 Plnění koncepce bezbariérovosti města Pardubic v roce 2008, http://pardubice.eu/mesto/bezbarierovost-
mesta/koncepce-bezbarierovosti/plneni-koncepce.pdf. 
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u dopravních staveb je vždy nutné posouzení a doporučení osob se zdravotním postižením 

dále konfrontovat s principy dopravní bezpečnosti, které by nikdy neměly být neodbornými 

zásahy ovlivněny! 

 

Spolupráce (Pardubice, Olomouc, Brno) 

Jako poslední ale určitě neméně důležitou uvádím spolupráci mezi Magistráty 

Pardubic, Olomouce a Brna s organizacemi zdravotně postižených. Osvícený přístup 

městských úřadů vnímajících nutnost mezioborového řešení bezbariérových problémů přináší 

zasloužené úspěchy. Ve všech výše uvedených faktorech ovlivňujících úspěšnost je 

spolupráce jednotlivých složek koncepce nejpodstatnější. 

Podobně i v Brně nese spolupráce Odboru zdraví města Brna a Ligy vozíčkářů své 

ovoce v podobě sepsání koncepce, vypracování generelu bezbariérových tras a zažádání 

o státní dotace v NRPM. 

7.1.2 Příčiny neúspěchů 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že úspěšnost Pardubic a Olomouce by mohla vycházet 

z jejich vzájemné podobnosti (velikost, počet obyvatel, charakter města), není tomu tak. 

Z následujícího textu je patrné, že na těchto veličinách nezáleží. Brno (před rokem 2008), 

Praha a Telč jsou si ve všech zmíněných ohledech velmi vzdálené a přesto je spojovalo 

mnoho shodných chyb a nedostatků v oblasti vytváření bezbariérového prostředí. Nehledě na 

fakt, že Brno od roku 2008 kráčí ve šlépějích Pardubic a Olomouce. 

 
Absence koncepce (Brno do roku 2008, Praha139, Telč) 

Koncepce, jež by zastřešila dosavadní bezbariérové realizace a dala jim vyšší smysl 

v rámci celého města, by měla být nezbytnou součástí strategického vývoje každého města. 

Jinak dojde k podobné k situaci jako v Brně, kdy bylo upraveno či postaveno mnoho 

bezbariérových objektů na vysoké architektonické úrovni, ale bohužel v kontextu velkoměsta 

se jejich význam ztrácel, protože nebyly součástí propracované koncepce, která by je v rámci 

plánovaných bezbariérových tras zpřístupnila nebo dokonce propojila. Bezbariérové solitéry, 

k nimž se osoba se zdravotním postižením nedostane přes veřejný prostor plný překážek nebo 

se o nich neví, pozbývají svého účelu. Můžeme doufat, že sepsání koncepce v roce 2008 a její 

následné plnění odstraní výše zmíněné nedostatky. 

                                                 
139 Pražská koncepce není v době vydání této práce k dispozici, proto ji stále uvádím v této kategorii měst. 
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Úspěšná koncepce také otevírá cestu k finančním zdrojům, ke státním či evropským 

grantům. Důkazem toho jsou například olomoucká a pardubická koncepce, díky nimž se 

městům povedlo čerpat finanční podporu ze státních zdrojů v rámci programu Mobility pro 

všechny několik let. Město Telč je pro změnu zapojeno do grantového programu Vysočina 

bez bariér, jenž je podporován z evropského projektu PRELUDE. Telč měla zároveň 

v úmyslu zažádat o dotace SFDI, k tomuto účelu měl být zpracován záměr BB tras. Bohužel 

jejich záměr nebyl v posledních třech letech schválen. Brno v roce 2009 zpracovalo generel 

bezbariérových tras pro účely získání dotací z NRPM. 

 

Nedostatek informací (Brno, Telč, Praha) 

Nekoncepční práce Magistrátů se následně odráží ve špatné informovanosti občanů, 

ale i přijíždějících turistů, o bezbariérových realizacích. Tímto faktem je jen zdůrazněna 

bezúčelnost bezbariérových staveb, které mohou být jen stěží doceněny, pokud o nich nikdo 

neví. V rámci měst neexistují žádné tištěné průvodce týkající se bezbariérového Brna140 nebo 

Telče. Ani na webových stránkách měst se k těmto informacím přímo nedostaneme141 

(informace jsou dostupné pouze díky organizacím osob se zdravotním postižením a jejich 

aktivit v této oblasti). 

Překonávání bariér informačních neznamená pouze poskytnutí informací na webových 

stránkách. Důležitým momentem je i samotná přístupnost webových stránek pro osoby se 

zdravotním postižením, především pro osoby se zrakovým postižením. V současné době již 

existují přístroje, které jsou schopné modifikovat obsah webových stránek do hlasového či 

hmatového výstupu, častěji Braillské řádky142. Tyto přístroje jsou schopné spolupracovat 

pouze s webovými stránkami k tomu uzpůsobenými, tzn. bezbariérově přístupnými! Všechny 

informativní stránky našich měst by měly být tvořeny tak, aby byly schopné předávat 

informace co největšímu počtu občanů, tedy i osobám se zrakovým postižením. 

 
Lidské bariéry (Brno, Telč, Praha) 

Předsudky zakořeněné hluboko v lidské společnosti, s nimiž se denně osoby se 

zdravotním postižením musí potýkat, patří mezi velmi těžko odstranitelné bariéry. Způsobů 

jakými lidi přesvědčit o „normálnosti“ osob se zdravotním postižením je mnoho – zážitkové 

semináře, odborné přednášky, konference, TV pořady, články v novinách, volnočasové akce, 
                                                 
140 Toto tvrzení mi bylo doloženo pracovnicemi v městském infocentru. 
141 Mapa bezbariérové přístupnosti centra města Brna je dostupná na 
http://data.rodina.quonia.cz/soubory_ke_stazeni/Mapapristupnosti.pdf od roku 2010. 
142 Jedná se o přepis informací na obrazovce do Braillova písma. Více na http://www.pristupnost.cz/braillske-
radky/ 
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internetové diskuse atd. Tyto aktivity, by měly být z velké části organizovány nebo 

podporovány městem. Bohužel brněnský magistrát se této role doposud zříká a nevytváří tak 

vhodné prostředí k odstranění lidských bariér v brněnské společnosti143. Ani v Telči městský 

úřad neprovozuje podobné aktivity. Projekt „Trasy pro Pavlíka“ pořádá místní základní škola. 

Akce, které jsou pořádány organizacemi zastupující osoby se zdravotním postižením, jsou 

určeny především právě osobám se zdravotním postižením a k setkání zdravých a zdravotně 

postižených dochází jen minimálně. Přitom právě přirozený kontakt mezi oběma skupinami 

může významně posunout vpřed odstraňování lidských předsudků.  

                                                 
143 Významnou roli v této oblasti zajisté hraje Masarykova univerzita a její přístup k začleňování studentů 
se zdravotním postižením do normální výuky! 
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8 JAK NEJLÉPE PŘISTOUPIT K OTÁZKÁM VYTVÁ ŘENÍ 

BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ V NAŠICH M ĚSTECH? 

8.1 Zahájení procesu vytváření bezbariérového prostředí 

Vytváření bezbariérového prostředí patří mezi komplexní procesy (dále jen proces). 

Mezioborový přístup a vzájemná spolupráce dotčených organizací, osob a úřadů jsou naprosto 

nezbytné! Jak tedy nejlépe zahájit tento proces? 

Vzhledem ke složitosti a komplexnosti zpřístupňování našeho okolí je nutné, aby 

na začátku stála iniciativa konkrétního města. V ideálním případě iniciativa konkrétní osoby 

z městského úřadu, jež je pověřená tímto úkolem. Tato osoba by měla být koordinátorem 

komunikace mezi jednotlivými dotčenými složkami procesu. Bohužel nemám povědomí, 

že by nyní takovéto pracovní místo v rámci městských úřadů existovalo144. V současnosti 

se jedná více o zaměstnance úřadů, kteří otázky bezbariérovosti řeší více méně nad rámec 

svých povinností. Úspěšnost následně hodně záleží na jejich pracovním vytížení a nadšení pro 

věc. Osobně si myslím, že by efektivitě procesu prospělo zřízení speciálního pracovního místa 

na městském úřadě. Zaměstnanec na této pozici by řešil výhradně otázky bezbariérovosti. 

Druhým krokem je vytvoření pracovní skupiny, jež by se měla skládat ze zástupců 

městského úřadu (stavební úřad, odbor dopravy a odbor sociálních věcí) a zástupců organizací 

osob se zdravotním postižením činných v dané lokalitě. Na základě jejich spolupráce by měla 

být sepsána koncepce, reflektující současný stav města. Ten nejlépe vnímají právě organizace 

osob se zdravotním postižením a jejich příspěvky proto nesmí být opomíjeny. 

Koncepce řeší prostorový, časový a také finanční harmonogram procesu.  

Obecně můžeme říci, že zpřístupňování městského prostoru, je nutné vnímat v širších 

měřítcích. Na město prvně nahlížíme jako na oblast, kterou je nutné zpřístupnit. Proto jsou 

mezi prvními řešena nádraží, stanice hromadné městské dopravy (v Pardubicích například 

chtějí zahrnout i letiště). Následně přichází na řadu městské komunikace a veřejný prostor. 

Dále samotné objekty a jejich interiéry. Tuto návaznost je velmi důležité vnímat a zahrnout ji 

v koncepci. Jinak může dojít k fatálním pochybením, kdy je bezbariérově zpřístupněn objekt, 

ale přes překážky ve veřejném prostoru se k němu nelze dostat. 

Časový harmonogram určí plánovanou dobu trvání, termíny jednotlivých fází procesu, 

jejich hodnocení a zpětné vazby.  

                                                 
144 V Olomouci a Pardubicích je bezbariérovost náplní pracovnic sociálního odboru.  
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Kvalitní finanční plán vychází z možností města, ale zároveň je vhodné žádat o státní 

dotace, které jsou k dispozici díky NRPM. SFDI každý rok schvaluje záměry bezbariérových 

tras a velmi výrazně přispívá na jejich realizaci (dotace se pohybují do 75 % nákladů). 

Případně je možné využít dotací z evropských fondů (viz Telč).  

Kvalitní koncepce znamená nastavení určitých pravidel pro vytváření bezbariérového 

prostředí a je nutné kontrolovat , zda jsou tato pravidla dodržována. Perfektně mají nastavený 

systém v Pardubicích, kde jsou na kolaudaci objektu pozváni i zástupci organizaci osob 

se zdravotním postižením a pokud stavba v něčem nevyhovuje, není zkolaudována!145 

Samozřejmě je velmi důležité, aby osoby se zdravotním postižením posuzovaly stavby 

objektivně nikoliv pouze v zúženém pohledu svého vlastního postižení.  

Jedním ze znaků zdárného procesu je i zpětná vazba, reagující na vývoj situace ve 

městě. Zpětnou vazbu můžeme považovat také za jistý druh kontroly úspěšně odvedené práce 

a reflexe neúspěchů. Odhalené nedostatky by se v budoucnosti neměly opakovat.  

V průběhu celého procesu se nesmí neustále zapomínat na spolupráci s jednotlivými 

organizacemi osob se zdravotním postižením, jejichž připomínky a návrhy jsou jen 

ku prospěchu věci. Zároveň kvalitní spolupráce v rámci magistrátu přirozeně urychluje celý 

proces. 

Žádný návod není samospasitelný, a proto je vždy důležité jací lidé se při vytváření 

bezbariérového prostředí sejdou. Schopnost komunikovat a pracovat v týmu, trpělivost 

a pochopení potřeb osob se zdravotním postižením jsou jen některé z mnoha vlastností 

nezbytných pro všechny zúčastněné.  

Výše zmíněné je přehledně znázorněno v procesním diagramu č. 2. 

                                                 
145 Na květnové konferenci „Společné k bezbariérovosti III“ v Pardubicích mi bylo potvrzeno, že tento systém 
funguje . 
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Procesní diagram 2 - Zahájení procesu vytváření bezbariérového prostředí 
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8.2 Bezbariérové zpřístupňování prostorů města 

Vytváření bezbariérového prostředí v našich městech, patří mezi procesy, které svým 

charakterem ovlivňují všechny oblasti plánování a rozvoje města. Proto musí být detailně 

naplánováno, aby nedocházelo ke kolizím a s nimi spojenými zbytečnými finančními výdaji. 

Proces musí být rozdělen na etapy prostorové, časové a finanční. Koncepce by měla 

obsáhnout všechny zmíněné etapy, které jsou navzájem provázané.  

Chce-li město urychlit návratnost svých investic do vytváření bezbariérového prostředí, 

je nutné se zaměřit na město jako celek, zpřístupnit jeho turisticky atraktivní části146. Řešení 

pouze míst určených pro osoby se zdravotním postižením bývá velmi často základní chybou 

v přístupu k otázkám bezbariérovosti.  

Analýza širších vztahů je prvním krokem procesu. Výsledkem je definování prostorových 

vazeb města, jeho struktury, historických či jiných atraktivit a dopravní dostupnosti celého 

města, potažmo vybraných lokalit. V prvních etapách procesu vybereme atraktivní části města 

(centrum, sportovní či rekreační oblast nebo jiná pro město významná, charakteristická místa) 

a vytvoříme si schéma jejich dostupnosti. Tzn. jejich dostupnost pro pěší, cyklisty 

a motorovou dopravu. V návaznosti vytvoříme plán, jak bezbariérově zpřístupnit tyto trasy 

a objekty s nimi spojené. Prvními bezbariérově zpřístupněnými místy bývají budovy 

vlakových a autobusových nádraží, dále pak centra měst. Dopravní prostředky jsou postupně 

bezbariérově upravovány v rámci obnovy vozového parku. Vždy je vhodné zajistit mezi 

prvními bezbariérové linky tam, kde budou nejvíce využívány. To znamená mezi nádražími 

a centrem (ocení nejen návštěvníci se zdravotním postižením, ale i turisté s těžkými 

zavazadly), dále mezi obytnými zónami a nemocnicí (ocení především obyvatelé města 

se zdravotním postižením, ale i senioři a maminky s kočárky), dále mezi městem a jeho 

sídlišti atd. Takto můžeme postupně pokračovat, až je město přístupné celé. Jednotlivé etapy 

(bezbariérové trasy) je nutné detailně naplánovat a zpracovat jejich projektovou dokumentaci. 

Kvalitně navržené záměry bezbariérových tras je možné poslat na SFDI a požadovat v rámci 

programu NRPM státní dotace. Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti vytváření bezbariérového 

prostředí i jeho časové náročnosti je nezbytné, aby byl časový a finanční harmonogram celého 

procesu sepsán v koncepci. Následující diagram č. 3 znázorňuje proces Zpřístupňování našich 

měst. 

                                                 
146 Finanční návratnost je prokázána v kapitole Ekonomický potenciál bezbariérovosti potažmo Universálního 
designu. Dále v kapitole o Barceloně. 
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Procesní diagram 3 – Zpřístupňování města 
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8.3 Informa ční systémy 

Samostatnou, nikoliv však méně důležitou kapitolou je vytvoření uceleného 

piktografického systému, ulehčujícího orientaci všech osob. Informativní vizuální systém 

tvořený popisy by bylo nejlépe vhodně doplnit ideovými obrázky vystihující popisovaný jev. 

Takto stvořený systém pomůže v orientaci jak osobám s mentálním postižením147, osobám 

s poruchami čtení a vnímání textu, ale i turistům a všem ostatním, kterým představa spletitého 

letiště či nádraží v cizí zemi nahání hrůzu. Domnívám se, že piktografický systém by bylo 

vhodné sjednotit pro celou Českou republiku, potažmo Evropu a další civilizované země. 

Nejvíce je používána obrazová symbolika právě na místech, kde dochází nejčastěji 

k desorientaci osob, tedy na nádražích, letištích, obecně na dopravních uzlech a místech 

shromažďování. Symboly zde používané jsou intuitivně pochopitelné (bankomat, telefon, 

východ, vchod atd.). Do tohoto systému by bylo vhodné zařadit i informace, týkající se osob 

se zdravotním postižením. Informace nejenom o výskytu BB WC, ale i možnostech BB tras, 

dopravních prostředků, BB lákadel vybraného města. Takto sdružené informace v podobě 

letáku v infocentrech, webových odkazů na městských stránkách nebo například tištěné mapy, 

zajistí jednoduše dosažitelnou, přesnou a věcnou informovanost každého běžného turisty, 

ale i návštěvníka se zdravotním postižením. Pro zlepšení orientace nových zahraničních 

návštěvníku je velmi důležité umístit na městských webových stránkách viditelný odkaz na 

řešení bezbariérovosti ve městě, nejlépe v anglickém jazyce. 

V současné době rychlého vývoje technologií se dostává do popředí zájmu osob se 

zrakovým postižením služba Mobil Speak. Jedná se o program, který je schopen ozvučit 

mobilní telefon, který pak předává zvukové informace uživateli. Tohoto systému by se dalo 

s výhodami využít i v případě navigačních systémů a tedy i orientace po městě a jeho okolí. 

Podobně pokrokovým je i systém natáčení vybraných tras městem na videokameru. 

Videozáznamy doplněné o komentáře z průběhu trasy jsou jedinečnou pomůckou pro osoby 

na vozíčcích148. 

                                                 
147 Úspěšnost komunikace pomocí augmentativní alternativní komunikace, zjednodušeně pomocí obrázkového 
jazyka, dokládá mnohaletá praxe používání Bliss symbolů. Jedná se o obrázkový jazyk vynalezený Charlesem 
Blissem v 50. letech minulého století, který je úspěšně využíván ke komunikaci s osobami s různým druhem 
mentálního postižení. 
148 Systém videozáznamů přístupných na webových stránkách byl v listopadu 2011 prezentován na workshopu 
„Překonejme bariéry“, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice. 
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8.4 Bezbariérové zpřístupnění objektů 

Zpřístupnění budov na bezbariérových trasách dovršuje započaté úsilí. Je velmi 

důležité, aby si řešitelé uvědomili, že se nejedná pouze o odstranění architektonických bariér, 

ale především o zpřístupnění služeb149 poskytovaných v objektu! Pomíjení tohoto faktu 

mnohdy zapříčiní finančně nákladné odstranění bariér v objektu, které ve výsledku 

neznamená možnost plného využití budovy osobami se zdravotním postižením150. 

Podobně jako u zpřístupňování měst je i v případě samotných budov nejlepším 

postupem vytvoření bezbariérové trasy v rámci objektu. Trasa musí spojovat jednotlivé 

prostory, kde jsou poskytovány služby občanům (např. pošta, jídelna, koncert atd.…) 

a bezbariérové toalety (viz diagram níže).  

 

Procesní diagram 3 – Bezbariérové zpřístupnění objektu 

 

 

 V momentě, kdy máme zpracovaný diagram tras v objektu a definovány překážky na 

trase, můžeme přistoupit k samotnému řešení problému bezbariérovosti. Díky tomuto způsobu 

                                                 
149 Viz BAS metodology, Sborník z konference Building Accessible Services, Evaluating accessibility 
&highlighting good practice, Budapešť červen 2006. 
150 Existují příklady, kdy je bezbariérově zpřístupněna vstupní hala objektu, ale následně chybí BB toalety nebo 
například v hotelu BB pokoje. 
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se vyhneme situacím, kdy jsou opomenuta některá místa např. prahy, řešení osvětlení apod. 

Bezbariérovost řešíme postupováním po navržené trase. Začneme-li u zastávky veřejné 

dopravy, řešíme přístupnost komunikací (snížení obrubníků, taktilní úpravy pro osoby se 

zrakovým postižením, informační systém…), dále se dostáváme k hlavnímu vstupu do 

objektu (přístupnost samotného vstupního prostoru, u prosklených dveří řešení varovných 

pásů, informační systém…). Poté podobným způsobem analyzujeme postupně komunikace 

v objektu, jejich povrchy, osvětlení, orientační systém, ovládaní dveří, snížení prahů atd. 

V neposlední řadě řešíme bezbariérovost samotných cílových místností (v jídelně například 

výšku stolů kvůli podjezdu vozíku, výšku obslužných pultů kvůli dosahové vzdálenosti osoby 

na vozíčku, dále taktilní a vizuální informační systémy…). Jednotlivé návrhy bezbariérových 

úprav sepíšeme, vytvoříme časový a finanční harmonogram prováděných úprav. 

Tak zaručíme komplexní zpřístupnění objektu v rámci jednoho procesu bez zbytečných 

následných oprav a dodělávek. 

  

8.5 Závěr 

Vytváření bezbariérového prostředí ve jménu myšlenek univerzálního designu patří 

mezi komplikované procesy, jež je nezbytné naplánovat. Smysluplná koncepce procesu je 

v tomto případě nutností. Předchozí kapitoly mohou sloužit jako návod pro ty, kteří chtějí 

prostředí kolem nás zpřístupnit pro všechny obyvatele naší společnosti. Případně jako 

inspirace, v níž lze najít ukázkové, ale zároveň i špatné přístupy k zpřístupňování našeho 

okolí.  
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9 ZÁVĚR 

9.1 Přínos do řešení problematiky 

Cílem disertace „Bezbariérovost a historické objekty“ bylo vytvoření inspirativního 

textu v oboru vytváření bezbariérového prostředí. Tato oblast je v České republice stále velmi 

často opomíjena. Důvodem bývá především neznalost, která je mnohdy skrývána 

za jednoduché argumenty ekonomického či sociálního charakteru. Nejen rozšíření našeho trhu 

o další text „o bezbariérovosti“, ale i vyvrácení častých tvrzení, že bezbariérové úpravy jsou 

určené pro menšinovou část naší společnosti, a že jsou tudíž finančně náročné a ve své 

podstatě nepotřebné, bylo také cílem této práce. 

Disertace byla sepsána na základě teoretického průzkumu v pramenech především 

zahraničních (česká literatura a časopisy jsou v tomto ohledu ve velké většině nedostačující). 

Jedná se o knihy, které jsou výsledky několika desítek let práce v oblasti vytváření 

bezbariérového prostředí, sborníky z konferencí a emailovou korespondenci se zahraničními 

odborníky. Zmíněné prameny jasně dokazují ekonomickou návratnost bezbariérových úprav, 

ale i fakt, že se netýkají pouze osob se zdravotním postižením, viz kapitoly 1.4.2 respektive 

1.5.4. 

Inspirativnost textu tkví v jeho obrazových přílohách. Fotografie byly pořízeny 

v průběhu analýz jednotlivých měst v Čechách a zahraničí a ukazují rozličná bezbariérová 

řešení. Města jsou rozebrána i v textu, kde jsem se snažila popsat jejich cesty k vytváření 

bezbariérového procesu, nalézt úspěšné potažmo neúspěšné způsoby řešení.  

9.2 Původní výsledky 

Hlavními výstupy mých analýz jsou především pátá a osmá kapitola disertace. První 

z nich se zabývá nejlepším možným přístupem k odstranění bariér u historických objektů, 

což je problém, kterému se majitelé památek často vyhýbají z důvodů výše zmíněných nebo 

argumentují slovy, že objekt nelze bezbariérově zpřístupnit. Moje práce dokazuje, 

že historickou budovu zpřístupnit lze! Tuto premisu považuji za jeden z nejdůležitějších 

přínosů tohoto textu. V České republice neexistuje žádný materiál, jenž by ukázal, jak si 

poradit s bariérami v historicky chráněné stavbě. NPÚ vnímá bezbariérovost historických 

objektů, jako existující problém, ale doposud došlo z jejich iniciativy pouze k sepsání stavu 

jednotlivých památek. 
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Kapitola 5 ukazuje, že zpřístupnění historického objektu nemusí nutně znamenat 

rozsáhlé, mnohdy velmi nevzhledné, stavební úpravy, ale že existuje množství variant, jak 

tento problém vyřešit. Dále nabízí jednoduchý návod (zkráceně znázorněný v procesním 

diagramu), jak rozvrhnout proces zpřístupnění historického objektu.  

Kapitola 8 řeší obdobný problém, týkající se zpřístupnění našich měst. Po analýze 

vybraných českých měst, kde se touto problematikou zabývají, jsem zhodnotila příčiny 

úspěchů a neúspěchů a vytvořila návody, jak odpovědět na otázky bezbariérovosti v našich 

městech. Během spolupráce se zástupci městských úřadů se mi potvrdilo, že nezbytností 

v procesu odstraňování bariér, je především existence koncepčního materiálu!  

9.2.1 Vstupní hypotézy 

� Je nutná koncepce při vytváření bezbariérového prostředí v našich městech? 

ANO. Důkazem tohoto tvrzení nechť jsou kapitoly: 6, 7 a 8. 

 

� Lze zpřístupnit historické objekty? 

ANO. Viz především kapitola 5 a obrazová příloha. 

 

� Jaký je přístup české společnosti k osobám se zdravotním postižením? 

 Česká společnost je ve fázi přijímání osob se zdravotním postižením. Mnohdy ještě 

převládají bariéry lidské (v zahraničí již vymýcené), které zapříčiňují ostych nebo negativní 

reakce vůči osobám se zdravotním postižením. Ve velké většině případů neznalost chování při 

setkání s osobou se zdravotním postižením způsobí odmítnutí a negativní emoci vůči dané 

osobě. Osvětová činnost, ale i vytváření bezbariérového prostředí jsou možnostmi, jak lidské 

bariéry pomalu odstranit. Neexistuje lepší způsob, než přivést osoby se zdravotním 

postižením mezi nás, k čemuž však potřebujeme prostředí pohodlně uživatelné pro nás 

všechny.  

 

� Jaký je stav bezbariérovosti v Čechách? 

 Apatický přístup a nekoncepčnost charakterizují stav bezbariérovosti v Čechách. 

Je opravdu málo příkladů (Olomouc, Pardubice, nyní i Brno), kdy si můžeme říci, že proces 

vytváření bezbariérovosti funguje. Většina měst řeší bezbariérovost pouze okrajově, v rámci 

rekonstrukcí jednotlivých staveb, jako „nutnost“, která je nařízená vyhláškou. Chybí zde 

lidský zájem na straně jedné a dlouhodobá koncepce na straně druhé. Výsledkem mnohdy 

bývají investice do rekonstrukcí objektů, které jsou bezbariérově zpřístupněny, 
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ale k samotnému objektu se nelze dostat díky překážkám ve veřejném prostoru nebo o něm 

nikdo neví, díky informačním bariérám.   

  

� Jaký je přínos myšlenek Univerzálního designu v procesu přeměny postojů české 

veřejnosti k osobám se zdravotním postižením? 

Hlavním přínosem konceptu Universálního designu je přeměna selektivního vnímání 

bezbariérovosti jako problému, jenž se týká pouze osob se zdravotním postižením. Kapitola 

věnovaná cílové skupině jasně dokazuje, že toto tvrzení je fatální omyl. Bezbariérové 

prostředí významně ulehčí život více jak třetině celé populace (senioři, matky s dětmi 

a kočárky, těhotné ženy, atd.). Nezadržitelný proces stárnutí populace způsobí další nárůst 

skupiny potřebných. Pochopení tohoto faktu je prvním krokem k přeměně postoje české 

společnosti k vytváření bezbariérového prostředí. 

 

� Jaký je ekonomický přínos pochopení myšlenek Univerzálního designu? 

Ekonomický potenciál Universálního designu je obrovský. Jak vyplývá z názvu, věci 

navržené tímto způsobem jsou použitelné „universálně“ tedy největší možnou skupinou osob. 

Mít v nabídce věc, kterou může snadno a chce používat co největší procento zákazníků, 

je snem každého obchodníka. Klasickým příkladem UD je dálkové ovládání spotřebičů. 

Příklad veliké pomoci osobám se zdravotním postižením, ale zároveň nenajdeme domácnost, 

kde by tento vynález chyběl. Tento rys by měl být společný všem objektům navrženým 

ve jménu UD. Výrobky, splňující zmíněné vlastnosti, reflektují potřeby největší možné cílové 

skupiny a jsou tedy ekonomicky velice výnosné. 

 

� Je nutné zpřístupňovat historická centra našich měst všem osobám naší společnosti? 

ANO, je to nutné. Z jednoduchého důvodu, jehož důkazem je příklad zámku Läckö 

(viz kapitola 1.5.4), kde byl obrat po zpřístupnění prostorů zvýšen pětinásobně. Nečekaně 

právě finanční návratnost investic do zpřístupnění historického objektu by měla majitelům 

vzít jejich hlavní argument, týkající se nákladnosti těchto úprav.  
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� Jaký je dopad zpřístupnění historických jader měst na turismus dotčeného města? 

Jednoznačně kladný. Zvýšení návštěvnosti města potažmo výnosů z turistického ruchu 

jsou nejdůležitějšími přínosy jejich zpřístupnění. Dokládajícím příkladem tohoto tvrzení je 

například Barcelona, jež byla při příležitosti pořádání OH v roce 1992 zpřístupněna a její 

návštěvnost se od té doby zvýšila o 122 %. Tento fakt je zřejmý i v naší republice, jak tomu 

dokládá NRPM z roku 2004. Bohužel tomu neodpovídá vynaložené úsilí na odstranění bariér. 

9.2.2 Následné hypotézy 

Barcelonská památka La Sagrada Familia byla zpřístupněna (resp. její přízemní 

prostory) pomocí nově vybudované betonové nakloněné plošiny. Parametry tohoto řešení jsou 

v rozporu s jakýmikoliv technickými normami, podle nichž se v Evropě navrhují BB prostory. 

Přesto je řešení funkční! Důkazem je níže publikovaná fotografie s osobou na vozíčku přímo 

na této plošině. Způsob zpřístupněné španělské památky implikuje klíčové otázky: 

 

� Jsou správně nastaveny normativní požadavky? 

ANO. Vzhledem k vývoji tvorby zákonů a vyhlášek v oblasti vytváření BB prostředí, 

kdy v posledních desetiletích v Evropě a v posledních letech u nás dochází ke spolupráci 

s organizacemi zdravotně postižených, můžeme usuzovat, že sepsané normy postihují v co 

možná největším rozsahu potřeby osob se zdravotním postižením. Příkladem posunu 

v myšlení je i nová vyhláška 398/2009 Sb., která již zohledňuje i potřeby osob se sluchovým 

a zrakovým postižením.  

 

� Je vždy nezbytně nutné dodržet normativní požadavky při odstraňování bariér 

u historických objektů?  

NE. Historické objekty jsou nositeli mnoha informací – historických, kulturních 

a architektonických. Jsou jedinečné a k jako takovým je nutno k nim přistupovat. Normativní 

požadavky jsou určující při tvorbě nových prostorů, v případě památek je nutné dojít ke 

kompromisům schůdným jak pro dotčené osoby, tak pro vybrané památky. 

 

V Čechách vzniklo za posledních deset let několik průvodců, zabývajících se 

problematikou bezbariérového cestování osob se zdravotním postižením (viz kapitola 6.7). 

� Je vhodné sjednotit piktografický systém pro všechny průvodce v celé ČR? 

ANO. V rámci informačních materiálů by bylo vhodné používat jednotný 

piktografický systém. Podobnost můžeme hledat například ve značení turistických cest, které 
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je unifikováno po celé ČR. Sdělení určené návštěvníkům je jasně pochopitelné a vzhledem 

k tomu, že je všude stejné, stačí jedna znalost systému k orientaci ve všech našich regionech. 

Piktografický systém poskytující informace pro osoby se zdravotním postižením musí být 

schopen vyjádřit výrazně širší škálu informací (sklon trasy, její bezbariérovou dostupnost, 

BB WC, dostupnost popisku v Braillově písmu, existenci indukční smyčky atd.) Sjednocení 

a zjednodušení takto podrobně sdělného systému není jednoduchý úkol, přesto si myslím, že 

není nedosažitelný. Inspirací určitě mohou být použité systémy ve výše uvedených 

průvodcích. 

 

� Je nutné sepsat průvodce řešící celou Českou republiku, který by byl určen pro 

všechny osoby se zdravotním postižením? 

NE. Tvorba průvodce s takto zvolenými parametry by byl velmi nesnadný úkol, 

podobající se sepsání Ottova slovníku naučného, nehledě na organizační a ekonomické 

aspekty. Nabízí se alternativní sjednocení informací, v době pokročilé techniky nijak 

ojedinělé, neboli internetové stránky, věnující se pouze cestování osob se zdravotním 

postižením151. Zde by bylo možné umístit svůj projekt mapování bezbariérovosti (například 

regionálního měřítka) k nahlédnutí nebo odkoupení. Zjednodušení dnešní situace, kdy 

informace o bezbariérovosti jednotlivých oblastí ČR musíme získávat velmi pracně a často 

oklikou, by zajisté uvítal každý nadšený cestovatel.  

 

9.3 Závěry pro další rozvoj vědy nebo realizace v praxi 

Rozvoj znalostí všeobecných, ale i pro odborníky je v České republice klíčový. 

Myšlenky UD je nutné začlenit do výukových programů škol s technickým, architektonickým 

a designovým zaměřením. Například ve Velké Británii existují speciální výukové programy 

zabývající se pouze UD a podobně tomu je v zemích skandinávských, v Dánsku nebo USA. 

V těchto zemích jsou vyvíjeny programy, které analyzují jednotlivé výukové bloky, jejich 

efektivitu a úspěšnost v závislosti na výsledcích, ale i na zpětné vazbě studentů. V tomto 

ohledu máme co dohánět. Teprve znalí tvůrci mohou úspěšně šířit a zároveň doplňovat 

myšlenky UD.  

Podobně i na úrovni státní správy je potřeba vzdělávat a informovat dotčené osoby 

o problematice a řešeních v oblasti bezbariérovosti. Ze zkušeností nejen pardubického 

                                                 
151 Podobný server můžeme nalézt na http://www.svozikemnacestach.cz. Nadšení z nalezení těchto stránek 
pokleslo, když jsem zjistila, že uvedené odkazy mnohdy nefungují. Stránky se věnují pouze osobám s tělesným 
postižením. 
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magistrátu k tomuto účelu výborně slouží zážitkové semináře pořádané ve spolupráci 

s organizacemi osob se zdravotním postižením. Dále i přednášky pořádané přímo fakultami 

v oboru mohou mít kýžené výsledky.  

Samozřejmě i povědomí české společnosti je potřeba seznamovat s touto oblastí. 

Vytváření bezbariérového prostředí „jen“ pro osoby se zdravotním postižením bude pak 

vnímáno jako vytváření příjemného prostředí pro nás všechny a to je nejdůležitější posun 

v myslích nás všech (investorů, stavebníků, uživatelů staveb, atd.). Masové rozšíření poznatků 

závisí v převážné většině na komunikačních mediích. Vzhledem k nákladům se jako 

nejvhodnější nabízí internet.  

Jako nezanedbatelný fakt považuji, na rozdíl od zahraničí, nedostatek kvalitní literatury, 

která by se zabývala tématem UD nebo bezbariérovostí. Dostupnost této literatury převážně 

z USA, Skandinávie a Británie je katastrofální a přitom nutná. Domnívám se, že vybrané 

knihy by neměly v knihovnách našich universit chybět152 .  

Výsledné ztvárnění jednotlivých řešení bezbariérovosti a prvků UD záleží na invenci 

a originalitě každého tvůrce. Teoretické znalosti jsou ale vždy dobrým základem pro nalezení 

správné cesty bez zbytečných odboček. 

9.4 Přehled publikovaných i nepublikovaných děl, prezentace výsledků 

Jednotlivé výsledky práce byly prezentovány následujícími způsoby a aktivitami: 

 

� Spolupráce při přípravě workshopu „Překonejme bariéry“.  

Příspěvek: „Bezbariérovost a historické objekty v ČR a zahraničí“, listopad 2007 

 

� Aktivní účast na IP Erasmus Programme v Bratislavě.  

Příspěvek: „The Accessibility in Pardubice, Brno, Telč and Olomouc“, květen 2008 

 

� Grant FRVŠ, Publikace „Bezbariérovost a historické konstrukce“, 2010 

     

� Aktivní účast na workshopu „Překonejme bariéry“.  

Příspěvek: „Proces zpřístupňování českých měst potažmo historických objektů“ 

listopad 2011 

                                                 
152Například: Universal Design Handbook, E. Ostroff, W. E. Preisser, McGraw-Hill Professional , NY, 2001 
Inclusive Design Designing and Developing Accessible Environments, R. Imrie, P. Hall, SPON PRESS, London 
2001 
Strategies for Teaching Universal Design, P Welch, Adaptive Environments Center, USA, 1995 
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10 ANNOTATION 

Czech Republic is far behind in the area of the accessibility compared to other 

developed European and American countries. Especially, if we consider the relationship to the 

people with disabilities, their acceptance to our society and recreating suitable environment 

for them but not just for them. This thesis is an inspirational text for those who want 

to contribute in the creation of an accessible environment for all of us. 

The thesis proves two important facts. The first; historical buildings can be made 

accessible for all of us. This statement might be very courageous for somebody but it has been 

proved above in the text and particularly in the illustrated appendix. The existence of a well-

formed conception is necessary for all cities, which are willing to start the process of creating 

an accessible environment. That is the other but not less important result of the thesis. 

All results came from the author’s theoretical and practical analyses in Czech Republic, 

including European countries and the United States of America. 
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11 SEZNAM ZKRATEK 

 
IOC  International Olympic Committee 

MOV  Mezinárodní olympijský výbor 

MPV  Mezinárodní paralympijský výbor 

BB  Bezbariérový 

AE    Adaptive Environments 

DfA   Design for All 

POV    Pražská organizace vozíčkářů 

SONS    Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

NRZP   Národní rada zdravotně postižených 

NRPM   Národní rozvojový program mobility pro všechny 

NPÚ  Národní památkový ústav 

SFDI  Statní fond dopravní infrastruktury 

UD  Universální design 

BBO  Bezbariérová Olomouc 

FIMITIC  International Federation of Persons with Physical Disability 

STP  Svaz tělesně postižených, o. s. 

CKNH  Český klub nedoslýchavých HELP 

SMO  Statutární město Olomouc 

TSMO  Technické služby města Olomouc, a.s. 

RMO  Rada města Olomouc 

SZO MmOl Sociálně zdravotní odbor Magistrát města Olomouc 

KPSS  Komunitní plán sociálních služeb 

OUNO  Oblastní unie neslyšících 

MmP  Magistrát města Pardubic 

DPMB a.s. Dopravní podnik města Brno 

DPMP a.s. Dopravní podnik města Pardubice 

DPMO a.s. Dopravní podnik města Olomouc 

NIPI ČR Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace České republiky, o.s. 
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12 TEXTOVÉ PŘÍLOHY 

12.1 Tabulka č. 3 Plnění koncepce Pardubice 

A. Veřejně přístupné komunikace   

Od roku 1994 jsou na komunikacích budovány bezbariérové přechody v rámci rekonstrukce nebo jako samostatné 

investice. K pohybu osob na vozíčku slouží i cyklistické stezky. Při rekonstrukci komunikace vznikají bezbariérové 

MHD zastávky. 

Úkoly stanovené v Koncepci bezbariérovosti  

(schváleno XI/2005) 

Plnění úkolů k roku 2008 

1. Postupná realizace dalších BB přechodů. 1. V r. 2005 byl podán na Úřadu vlády ke schválení 

záměr na odstranění bariér v Pardubicích. Záměr byl 

doporučen k financování a v r. 2006 tak byla 

zrealizována I. trasa (z celkových šesti) projektu 

Pardubice bez bariér. V roce 2007 byla realizována 

II.etapa (vedoucí ze středu města přes všechny části 

Polabin na Stavařov. V roce 2008 byla dokončena 

realizace III. BB trasy (upravující přechody a MHD 

zastávky na trase centrum – Dubina). 19. února 2009 

byla odeslána žádost do SFDI na IV. etapu.  

2. Vytyčit hlavní komunikační trasy pro nevidomé, zajistit 

postupnou realizaci odpovídajícího dopravního značení. 

2. Pro nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku 

byla doplněna po konzultaci s dřívější organizací SONS 

(dnes TyfloCentrum) v roce 2003 na trase od nádraží 

ČD po Zelenou bránu na křižovatkách se světelným 

signalizačním zařízením zvuková klepátka a na 

přechodech pro chodce přes komunikace v užívané 

trase pohybu byly provedeny žluté vodící linie. Pro 

nevidomé odbor dopravy připravuje tisk cedulek 

v Braillově písmu k označení názvů zastávek MHD 

s plánovaným dokončením v r. 2009. 

3. Vybavit přechody zvukovými orientačními prostředky. 3. Na všech handicapovanými používaných světelně 

řízených křižovatkách byla osazena nebo opravena 

klepátka. 

4. Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro 

handicapované. 

4. Na základě místních šetření se na jednotlivých 

parkovištích na území města vyhrazuje potřebný počet 

parkovacích stání pro osoby se ZP. U rekonstrukcí 

komunikací se tak činí automaticky při stavbě. 
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5. Při rekonstrukcích komunikací vytvářet BB MHD 

zastávky. Zejména se jedná o dodržení výšky pro snadný 

nástup osob na vozíku do vozidel MHD a provedení 

varovných a vodících signálních prvků pro orientaci 

nevidomých a slabozrakých.  

5. Při rekonstrukcích komunikací nebo zastávek MHD 

se již v převážné většině případů budují zastávky MHD 

odpovídající právním normám, ČSN a parametrům 

vyhovujícím handicapovaným. Dodržuje se dostatečná 

výška obrubníku pro snadný nástup osob na vozíčku do 

vozidel MHD, osazují se hmatné varovné a vodící 

prvky pro snadnou orientaci osob nevidomých, 

slabozrakých a osob se zbytky zraku. V současné době 

je na území města bezbariérově upraveno 25 zastávek 

MHD, v r. 2008 by ještě mělo dojít k úpravám dalších 

čtyř zastávek MHD. 

B. Městská hromadná doprava   

Od září 2004/září 2006 jsou v jízdních řádech garantovány nízkopodlažní autobusy/trolejbusy. Od února 2004 

Dopravní podnik města Pardubic zajišťuje přepravu osob s omezenou pohyblivostí. Jedná se o dopravu tzv. 

"od dveří ke dveřím ". K roku 2008 jezdilo v Pardubicích 40 nízkopodlažních autobusů a 21 trolejbusů. Do konce 

roku 2009 je v plánu navýšit počet nízkopodlažních autobusů o 11 dalších kusů. 

1. DPmP a.s. označí informační tabule vybraných zastávek 

v Braillově písmu. Instalace vnitřního ozvučení vozidel, 

přičemž vozidla budou technicky připravena na vnější 

ozvučení. 

1. Vozy MHD byly vnitřně ozvučeny a jsou připraveny 

na ozvučení vnější. Označení zastávek v Braillově 

písmu je postupně realizováno. 

2. Ve všech vozidlech MHD umístit informační systém 

zobrazující číslo linky, cílovou zastávku, následující 

zastávku a čas. 

2. Postupně realizováno. 

C. České dráhy   

Hlavní nádraží ČD v Pardubicích je od r. 2003 zcela bezbariérové. Jednotlivá nástupiště jsou zpřístupněna 

speciálními výtahy. Na nástupištích byly provedeny signální a varovné pásy. Madla schodišť jsou označena 

v Braillově písmu a v nádražní hale jsou nainstalovány hlásiče. Zároveň zde je k dispozici jízdní řád ve zvětšeném 

černotisku pro slabozraké. 

1. Doplnit orientační plánek nádražní haly s vyznačením 

služeb pro handicapované. 

1. Realizováno. 

2. Osazení velkoplošných obrazovek s texty odjezdů vlaků. Realizováno. 

D. Výstavba a rekonstrukce veřejných staveb, domů a bytů 

1. V územních a stavebních řízeních důsledně dbát na 

dodržování zákonných předpisů pro zajištění realizace 

bezbariérovosti staveb. 

1. Hlavní důraz je kladen na součinnost komise pro 

bezbariérovost a stavebního úřadu, jenž požaduje 

stanovisko odborných pracovníků České abilympijské 

asociace při kolaudačním řízení. 

2. Postupné zmapování staveb a iniciace jejich celkové 

bezbariérové úpravy. 

2. Výsledek mapování je možno shlédnout na 

http://gis.mmp.cz/default bezbar.html. 
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E. Bydlení pro handicapované   

1. Důsledně dbát na dodržování zákonných předpisů při 

rekonstrukci či výstavbě bytových jednotek. 

1. Tato oblast od schválení koncepce nedoznala 

zásadních změn s výjimkou rozšíření kapacity domů 

s pečovatelskou službou. Pardubice disponují 36-ti BB 

byty. 

G. Integrace handicapovaných do škol  

Největším problémem v této oblasti je stále nevyřešené financování asistentů pedagoga, architektonické bariéry 

ve školách a v neposlední řadě připravenost pedagogického sboru na práci s dětmi s tělesným postižením. Od roku 

2007 působí skupina pro odstraňování bariér v rámci Univerzity Palackého. V roce 2008 byl instalován výtah 

v budově Dopravní fakulty. Na fakultách jsou zadávány k řešení úkoly o bezbariérovosti. 

1. Odstraňování architektonických bariér ve školských 

zařízeních. 

1. Postupně realizováno. 

2. Počet integrovaných dětí (2004): MŠ-2 , ZŠ-16, SŠ-2 děti 

se zdravotním postižením.  

2. Počet integrovaných dětí (2006):MŠ-6, ZŠ-44. Počet 

integrovaných dětí v roce 2008 MŠ – 42, ZŠ – 11. 

H. Informovanost 

V červnu 2004 byla vytvořena bezbariérová mapa Pardubic dostupná na adrese http://gis.mmp.cz/cgi-bin/gsa10.cgi. 

Tištěná podoba je k mání v městském informačním centru. Webové stránky města jsou tvořeny dle metodického 

návodu Blind Friendly Web. Na stránkách města jsou k dispozici údaje o bezbariérovosti jednotlivých objektů, 

společně s bezbariérovou mapou. Pro operativní řešení v této oblasti byla zřízena emailová schránka 

bezbarierovost@mmp.cz, kam mohou být posílány námitky a připomínky občanů v otázkách řešení bezbariérovosti 

města. Regionální informační středisko Pardubice Region Tourism je vybaveno speciálním BB vstupem, 

hygienickým zázemím a informační přepážkou uzpůsobenou pro potřeby osob s tělesným postižením. V roce 2007 

byla otevřena stezka Viléma z Pernštejna, jejíž panely jsou všechny vybaveny štítky v Braillově písmu. V roce 2008 

byla spuštěna služba, využívající technologie Bluetooth, která umožňuje všem s mobilním telefonem stáhnout si 

audioprůvodce Pardubicemi. Pro osoby se zrakovým postižením byla uvedena v provoz trasa s akustickými 

majáčky. 

1. Aktualizace dat v digitální podobě BB mapy. 1. Postupně realizováno. 

2. Doplnění a rozšiřování stránek Městského informačního 

centra. 

2. Postupně realizováno. 

3. Zajistit dostupnost stránek všem zdravotně postiženým. 3. Postupně realizováno. 

4. Umístit schválenou Koncepci bezbariérovosti na 

internetových stránkách města. 

4. Splněno. 

I. Cestovní ruch 

Projekt certifikace cestovního ruchu. Cílem tohoto projektu je celkové zkvalitnění poskytovaných služeb. Jedním 

z hodnocených kritérii je i bezbariérovost. 
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1. Etapizace projektu: I. Etapa červen-září 2006 hodnocení 

hotelů, penzionů, restaurací. Listopad-vyhodnocení. 

Prosinec 2006 předání certifikátů. II.etapa r. 2007-

hodnocení ubytoven a neúspěšných subjektů z první etapy, 

vyhodnocení, předání certifikátů, vydání brožury 

s přehledem certifikovaných zařízení III.etapa r. 2008 

hodnocení neúspěšných subjektů z předchozích etap. 

IV. Etapa r. 2009 recertifikace. 

I. Etapa úspěšně proběhla během roku 2006, hodnoceno 

bylo 21 poskytovatelů stravovacích či ubytovacích 

služeb. 18ti z nich byl udělen Certifikát kvality služeb. 

2. Zlepšení orientace občanů se zdravotním postižením ve 

městě pomocí piktogramů, označující certifikovaná 

zařízení. 

 Záměr certifikace nebyl zatím uspokojivě naplněn. 

J. Letiště 

Odbavovací příletová a odletová hala letiště je řešena bezbariérově pro občany se špatnou pohyblivostí nebo na 

vozíčku. Je zajištěn BB přístup a pohyb po hale, jsou zde provedeny BB toalety. Pouze nástup a výstup z autobusu 

a letadla je třeba řešit individuálně. V současné době je zpracována studie na výstavbu nového BB komplexu 

odbavovacího jednopatrového terminálu za stávající stojánkou letadel. 

Tabulka byla zpracována na základě návštěv města a informací na internetových stránkách, kde údaje bohužel 

nejsou průběžně aktualizovány. Informace mají pouze orientační charakter. 

12.2 Tabulka č. 4 Orientační počty postižených v Pardubicích 

Druh postižení Počet v roce 2005 

Zrakové postižení 502 

Sluchové postižení 836 

Poruchy řeči 502 

Mentální postižení 2508 

Vady pohybového ústrojí 2517 

Vozíčkáři 290 

Diabetici 4444 

Duševně nemocní 836 

Epileptici 1170 

Psoriatici 1672 

Chronicky nemocní, toxikomané a alkoholici 1 

Poživatelé plného invalidního důchodu 3520 

Poživatelé částečného invalidního důchodu 977 

Držitelé mimořádných výhod I. stupně 616 

Držitelé mimořádných výhod II. stupně 1338 

Držitelé mimořádných výhod III. stupně 537 

Chronicky nemocné děti 4611 

Zdroj: publikace Socioklubu; Obce, města, regiony a sociální služby - přepočteno na počet 

obyvatel v Pardubicích 
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12.3 Tabulka č. 5 Plnění projektu Bezbariérová Olomouc 

A. Místní komunikace   

Úkoly stanovené v textu Bezbariérová Olomouc 

(schváleno XII/2001) 

Plnění úkolů mezi lety 2001 a 2009 

1. Sestavit a průběžně aktualizovat pořadník komunikací, 

chodníků, přechodů pro pěší, které svým stavem nevyhovují 

technickým opatřením uvedeným ve vyhlášce č. 174/1994  

Sb. a 398/2009 Sb. po nabytí její účinnosti.  

 

V roce 2002 BB upraveno 5 přechodů, 6 chodníků, 

12 sjezdů ke křižovatkám. V roce 2003 byly upraveny 

4 přechody, trasa od konečné zastávky tramvaje č. 1 na 

ul. Hraniční až po areál Fakultní nemocnice je celá 

bezbariérová. Bezbariérová třída Míru. V roce 2004 

bylo realizováno několik BB přechodů v oblasti 

Chvalkovic, Trasa A a B postupně realizovány. V roce 

2005 TSMO provedly BB úpravy v ulicích Dělnická, 

Dvořákova, Jeremenkova, Lidická, Kyselovská, 

Biskupské nám. a na nástupní ploše k meziměstské BB 

lince na autobusovém nádraží. VII-XII/06 TSMO 

provedly BB úpravy v ulicích U kapličky, V křovinách, 

Hraniční, Okružní, Vojanova, Tř. Svobody, 

Akademická, Na vozovce, Hraniční, I. P. Pavlova, 

Dělnická, Krapkova, Neředínská, Mozartova, 

Hodolanská, Geislerova. SMO realizovalo BB úpravy 

trasy E. V roce 2007 město Olomouc získalo limitní 

příspěvek na akci „Zpřístupňování autobusových 

zastávek – Hraniční cesta (prodloužení trasy B)“ 

a „Bezbariérové úpravy komunikací trasa F, CH, I“. 

XI/07 dokončeny bezbariérové úpravy na trase F. 

2. Každoročně při přípravě rozpočtu investic a smlouvy s 

TSMO nárokovat v rozpočtu města finanční prostředky na 

BB úpravy komunikací, chodníků a přechodů pro pěší pro 

daný rok. Přitom vycházet z výše uvedených pořadníků. 

Rok 2002 realizovány BB úpravy ve výši 200 tisíc Kč. 

IX-XII/03 vypracována Žádost o poskytnutí dotace v 

rámci NRPM nazvaná Případová studie Bezbariérová 

Olomouc (odevzdána dne 28. 11. 2003 na VPF NRPM) 

I-III/04 vypracovány doplňující materiály k Žádosti 

o poskytnutí dotace v rámci NRPM nazvaná Případová 

studie Bezbariérová Olomouc (odevzdána dne 

20. 2. 2004 na VPF NRPM). VI/04 SFDI schválil 

poskytnutí finančního příspěvku na realizaci BB úprav 

v roce 2004. IX-XII/04 získán limitní příspěvek, který 

byl poskytnut na BB úpravy trasy A a trasy B. I-VI/05 

vypracována žádost o poskytnutí příspěvku SFDI ve 

výši 5.581 tisíc Kč pro rok 2005, vypracována žádost 

o doporučení záměru bezbariérové trasy města 
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Olomouce k financování pro NRPM pro rok 2006. VII-

XII/05 SMO získalo limitní příspěvek na realizaci trasy 

C a D. I-VI/06 vypracována žádost o poskytnutí 

příspěvku SFDI ve výši 6.941 tisíc Kč pro rok 2006, 

vypracována žádost o doporučení záměru bezbariérové 

trasy města Olomouce k financování pro NRPM pro 

rok 2007. I-VI/07 vypracována žádost o poskytnutí 

příspěvku SFDI ve výši 5.687 tisíc Kč pro rok 2007, 

vypracována žádost o doporučení záměru bezbariérové 

trasy města Olomouce k financování pro NRPM pro 

rok 2008. V roce 2007 SMO získalo limitní příspěvek 

na akci „Zpřístupňování autobusových zálivů – 

Hraniční ulice a „Bezbariérové úpravy komunikací trasa 

F, CH, I. 

3. Vytipovat místa, kde je z bezpečnostních důvodů 

a s ohledem na potřeby osob se zdravotním handicapem, 

seniorů a dětí vhodné vyznačit nový přechod pro pěší. 

Sestavit a průběžně aktualizovat pořadník. 

Není vyhodnoceno. 

4. Vytipovat a označit v blízkosti veřejných budov 

parkovací místa vyhrazená pro zdravotně handicapované 

v souladu s vyhláškou č. 174/1994 Sb. a vyhl. č. 398/2009 

Sb. po nabytí její účinnosti. 

Není vyhodnoceno. 

5. Při vydání každého rozhodnutí a stanovení podmínek pro 

zakázky týkající se úprav a rekonstrukcí komunikací 

důsledně dodržovat hledisko bezbariérovosti. 

Není vyhodnoceno. 

B. Doprava   

Hromadná doprava je na území Olomouce zajišťována DPMO, a.s., CONNEX MORAVA, a.s. a Českými drahami. 

DPMO, a.s. má zpracovánu vlastní koncepci bezbariérové dopravy. Vozový park je částečně vybaven směrovým 

informačním systémem a kompletně vnitřními i vnějšími hlásiči. Funguje linka Bariéra sloužící k přepravě osob 

s těžkým zdravotním postižením, bohužel má dlouhé intervaly a jezdí pouze v pracovní dny. Tramvajové linky č. 1, 

4 a 7 jsou obsluhovány nízkopodlažními vozidly Astra. 

1. Při postupné plánované obnově vozového parku DPMO, 

a.s. důsledně dodržovat hledisko bezbariérovosti. 

Dle výročních zpráv stoupl počet nízkopodlažních 

autobusů z 26 na 29 a nízkopodlažních tramvají z 11 na 

13. 

2. V rozpočtu města nárokovat finanční prostředky na 

realizaci postupné obnovy vozového parku nákupem 

nízkopodlažních tramvají a autobusů, případně tramvají 

a autobusů vybavených hydraulickou plošinou nebo rampou 

pro daný rok v souladu s investičním plánem DPMO, a.s. 

VI-XII/01 instalace informačních tabulek v Braillově 

písmu na tramvajové zastávky. V/03 zavedení 

nízkopodlažních autobusů SOLARIS URBINO 12 do 

provozu MHD. I-VI/06 nákup kloubových 

nízkopodlažních autobusů, DPMO, a.s. vlastní 
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Také na realizaci bezbariérových úprav autobusových 

a tramvajových zastávek. 

22 nízkopodlažních autobusů a 4 nízkopodlažní 

tramvaje, do městské čtvrti Hodolany byla protažena 

linka 41. VII-XII/06 DPMO a.s. realizoval BB úpravy 

3 tramvajových ostrůvků zastávek Palackého a Nám. 

Hrdinů. 

3. Technicky dořešit spouštění digitálních obrazovek 

a zvukových hlásičů včetně vnějších tak, aby nebylo odvislé 

od pokynu řidiče. Zároveň vyřešit opravu softwaru, který 

způsobuje pozdní hlášení zastávek vně vozidla. 

Není vyhodnoceno. 

4. Ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc vypracovat 

systém instalace informačních tabulek v Braillově písmu na 

označníky autobusových zastávek. 

Není vyhodnoceno. 

5. Ve spolupráci s ČSAD BUS Ostrava, a.s vypracovat 

přehled stavu vozového parku zajišťujícího dopravu v rámci 

IDOS z hlediska bezbariérovosti a vypracovat systém 

realizace bezbariérových úprav včetně identifikace 

finančních zdrojů. 

Není vyhodnoceno. 

6. V rámci rozdělování městských finančních prostředků 

podpořit projekt alternativní individuální přepravy osob s 

těžkým zdravotním handicapem. 

II/02 Rada města Olomouce schválila poskytnutí částky 

163 tis. Kč na realizaci projektu alternativní 

individuální přepravy osob s těžkým zdravotním 

postižením. 

C. Vytváření rovného přístupu ke službám a veřejnému životu, vzdělávání, kultuře 

a sportu 

Za poslední desetiletí byla v Olomouci zpřístupněna řada důležitých objektů, mezi něž například patří divadlo, kino 

Metropol, městská knihovna, plavecký bazén. Prioritou stále zůstává zpřístupnění budov magistrátu. Trendem je 

navázání kontaktu se zřizovateli kulturních či sportovních zařízení s žádostí o spolupráci. 

1. Při vydávání každého územního, stavebního 

i kolaudačního rozhodnutí důsledně dodržovat hledisko 

bezbariérovosti. Konzultovat bezbariérovost stavby 

se zástupci nestátních subjektů hájících zájmy zdravotně 

handicapovaných občanů. Upřednostňovat řešení 

s bezbariérovými přístupy hlavními vchody a to rampami, 

případně výtahy obsluhovanými samotnými uživateli, tedy 

řešeními vhodnými i pro staré občany a rodiče s malými 

dětmi. 

Není vyhodnoceno. 

2. Vypracovat návrhy BB řešení budov magistrátu včetně 

vybavení indukčními smyčkami. Přednostně řešit budovu 

radnice s obřadní síní. Zároveň v rozpočtu města 

každoročně nárokovat finance na realizaci BB úprav. 

IX/02 RMO schválila investiční záměr na výstavbu 

výtahu v historickém objektu radnice. X/02 na radnici 

zajištěn telefon pro neslyšící. III-IV/04 realizován výtah 

v prostorách radnice, obřadní síň zpřístupněna pomocí 
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mobilní plošiny, kolaudace vestibulu Fakultní 

nemocnice. 

3. Každoročně navrhnout realizaci bezbariérových úprav 

1 MŠ a 1 ZŠ, vždy s ohledem na aktuální potřeby integrace 

dětí se zdravotním postižením a spádovost. Zároveň 

každoročně nárokovat finanční prostředky na zmíněné 

realizace MŠ a ZŠ. 

VII-VIII/02 provedení bezbariérových úprav na 

ZŠ Helsinská, provedení bezbariérových úprav 

v přízemí objektu MŠ na ul. I. Hermanna. VII-VIII/03 

vybudování bezbariérové rampy k objektu 

MŠ kpt. Nálepky, provedení bezbariérových úprav 

v 1. patře objektu MŠ na ul. I. Hermanna. I-III/04 

provedeny BB úpravy WC v MŠ kpt. Nálepky. IX/04 

zprovoznění šikmé schodišťové plošiny v ZŠ na 

Terrerově nám. I-VI/06 v rámci výstavby uzavřeného 

koridoru mezi pavilony ZŠ Tererovo nám. je věnována 

pozornost bezbariérovosti těchto nových prostor. 

V jednom z pavilonů bude vybudováno bezbariérové 

WC s přímým nájezdem z koridoru, takže přízemí této 

školy, včetně přístupu do tělocvičny umožní pohyb 

osobám s omezenými pohybovými schopnostmi. VII-

XII/06 Universita Palackého řeší projekt „Koordinace 

systémových podpůrných služeb pro maximalizaci 

integrace a rovnoprávný přístup ke studiu pro studenty 

se zdravotním postižením a uchazeče ze sociálně 

znevýhodněných skupin“. Konkrétním výstupem 

projektu je např. poskytování poradenských, 

konzultačních, asistenčních, materiálních a technických 

služeb studentům i uchazečům o studium, zakoupení 

pomůcek a zařízení pro studenty s handicapem, 

digitalizace studijních materiálů, tlumočení do 

znakového jazyka. V první půlce 2007 realizace BB 

koridoru ve Fakultní základní škole na náměstí Terera. 

4. Každoročně vytipovat 3 uvolněné byty v majetku města 

a realizovat jejich bezbariérovou úpravu. Nárokovat finance 

v městském rozpočtu. V každém rekonstruovaném bytovém 

domě upravit alespoň jeden bezbariérový byt. 

Není vyhodnoceno. 

5. Pro účely informování žadatelů o nájem bezbariérového 

bytu vedených v evidenci SZO MmOl v dostatečném 

předstihu informovat SZO o plánované či probíhající 

výstavbě a rekonstrukci domů s bytovými jednotkami. 

Není vyhodnoceno. 

6. Vypracovat návrh řešení bezbariérové přístupnosti 

a užívání budov v majetku města, ve kterých jsou 

IV/03 RMO schválila záměr vybavení Moravského 

divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc 
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provozována kulturní a sportovní zařízení včetně vybavení 

tzv. indukčními smyčkami. Zároveň nárokovat finance na 

tyto realizace v městském rozpočtu. Informovat vedoucí 

představitele kulturních a sportovních zařízení o průběhu 

dosavadních realizací, požádat o spolupráci. 

přenosnými indukčními smyčkami (zpřístupnění 

neslyšícím občanům). IX/05 Kino Metropol vybaveno 

indukčními smyčkami. 

7. Doplnit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu 

města Olomouce o další oblast – „Bezbariérové úpravy 

objektů, které nejsou v majetku města a ve kterých jsou 

provozovány služby obyvatelům města“. 

IX/02 RMO schválila rozšíření Pravidel o poskytování 

příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 

o devátou oblast – bezbariérové úpravy objektů, které 

nejsou v majetku města, a ve kterých jsou provozovány 

služby obyvatelům města. XI/02 vyhlášení termínu pro 

žádosti o finanční příspěvek na BB úpravy v objektech 

nepatřících městu, a ve kterých jsou provozovány 

služby veřejnosti na rok 2003. XI/03 opětovné 

vyhlášení termínů pro žádosti o finanční příspěvek na 

rok 2004 (na rok 2004 byly schváleny 2 příspěvky 

z městského rozpočtu). 

8. Vypracovat návrh systému pobídek k bezbariérovým 

úpravám pro provozovatele restaurací, hotelů, obchodů 

a veřejných služeb sídlících v prostorách, které jsou 

v majetku Statutárního města Olomouce. 

V první půlce roku 2007 město vypracovalo systém 

certifikace restauračních a ubytovacích zařízení pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

G. Zpřístupnění informací  

Podstatnou částí bariér pro handicapované jsou zajisté bariéry v nás samotných. Ty je potřeba také postupně 

odstraňovat. V Olomouci se rozhodli pro formu seminářů. Je nutné vhodně zprostředkovat i informace týkající 

se služeb a veřejného života pro zdravotně handicapované a jejich rodiny. 

1. Informovat veřejnost o životě a potřebách osob se 

zdravotním postižením a zároveň o průběhu projektu 

Bezbariérová Olomouc v Radničních listech. 

VI/01 seznámení veřejnosti s projektem Bezbariérová 

Olomouc, uveřejnění ankety k projektu. IX/01 výstava 

J. Štreita „Mezi námi“ věnovaná osobám se zdravotním 

postižením.V/02 text projektu Bezbariérová Olomouc je 

zveřejněn na internetových stránkách a v tištěné podobě 

je k dispozici v budovách magistrátu. X/02 „Den 

otevřených dveří". XI/02 zpřístupnění webových 

stránek www.olomouc.eu/bbo. VI/03 v týdenníku 

Veřejná správa je uveřejněn článek o bezbariérové 

Olomouci. VII-VIII/03 jízdní řády nízkopodlažních 

autobusů jsou k dispozici v infocentrech. IX-XII/03 

webové stránky jsou postupně zpřístupňovány zrakově 

postiženým. III-VI/04 vytvoření loga informující 

návštěvníky o bezbariérovosti daného objektu. VI/04 

V rámci Dne zdravotně postižených VIVAT VITA 
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vystaven projekt Bezbariérová Olomouc. IX-XII/04 tisk 

informačních letáků s BB mapou Olomouce pro potřeby 

prezentace města na veletrzích a pro obyvatele 

a návštěvníky Olomouce (dostupné v městském 

infocentru), webové stránky byly doplněny o digitální 

mapu bezbariérovosti Olomouce. XII/05 vydán DVD 

dokument o projektu Bezbariérová Olomouc. VI/07 

propagace projektu Bezbariérová Olomouc na Dnech 

zdravotně postižených 2007. VIII/07 propagace 

projektu Bezbariérová Olomouc v rámci Mezinárodního 

mistrovství ČR tělesně postižených v atletice. VIII/07 

propagace projektu BBO v rámci Mezinárodního 

mistrovství ČR tělesně postižených v atletice.  

2. Uskutečnit Den otevřených dveří v městských, státních 

i nestátních zařízeních sociálních služeb na území města 

Olomouce. 

IX/01 Den otevřených dveří v městských, státních 

a nestátních zařízeních sociálních služeb - příspěvek 

sociálně zdravotního odboru magistrátu k odstranění 

informačních bariér v rámci projektu MEZI NÁMI. 

3. Připravit harmonogram akcí v rámci Evropskou Unií 

vyhlášeného roku zdravotně postižených. Nárokovat 

finanční prostředky na tyto akce v městském rozpočtu. 

V/03 „Májové hrátky“ včetně 1. kola vícekolové 

soutěže zdravotně postižených „Pevnost – cup“ 

Olomouc 2003“. VI/03 akce „Sportování pro všechny“ 

včetně 2. kola soutěže „Pevnost – cup“  Olomouc 2003. 

IX/03 3. kolo soutěže smíšených družstev zdravotně 

postižených a zdravých „Pevnost – cup“ Olomouc 

2003“. XI/03 Koncert k evropskému roku osob se 

zdravotním postižením, vyhlášení vícekolové soutěže 

„Pevnost- cup“ Olomouc 2003. IX/04 „Pevnost –cup“ 

Olomouc 2004 pořádaný v ZOO Olomouc 

s doprovodným programem. V/05 „Společně v lanovém 

centru“. VII/06 „Sportovní a paintballový den pro 

handicapované“.  

4. Ve spolupráci se zástupci nestátních subjektů hájících 

zájmy zdravotně handicapovaných občanů organizovat 

pravidelně jednou ročně seminář pro architekty, 

projektanty, stavební firmy a poskytovatele služeb 

o aplikaci platné právní úpravy zajišťující předcházení 

vzniku a odstraňování architektonických a technických 

bariér při výstavbě a rekonstrukci budov. 

III/02 proběhl 1. seminář. 

Dále není vyhodnoceno. 
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5. Ve spolupráci se zástupci nestátních subjektů hájících 

zájmy občanů se zdravotním postižením organizovat 

odbornou osvětu o zpřístupňování škol dětem s handicapem 

pro ředitele MŠ a ZŠ i pro rodiče dětí s handicapem. Vydat 

letáky s informacemi pro rodiče. 

VI/01 dotazníkové šetření mezi řediteli MŠ a ZŠ. IV/02 

byl vydány informační letáky pro rodiče. V/02 proběhly 

besedy pro rodiče a ředitele MŠ a ZŠ o integraci dětí 

s handicapem.  

6. Informační centrum vybavit psacím telefonem 

zabudovaným do PC. 

Není vyhodnoceno. 

7. Část informačních materiálů vytisknout v Braillově 

písmu. 

Není vyhodnoceno. 

8. Aktualizovat informační materiály. Není vyhodnoceno. 

9. Vypracovat návrh systému certifikace bezbariérovosti 

veřejných budov. 

IX-XII/03 v ypracována loga pro certifikaci služeb 

ubytovacích a restauračních zařízení, jednou 

z podmínek udělení certifikátu je bezbariérovost. 

Zároveň byla provedena certifikace. VII-XII/05 Interní 

certifikace služeb u nově hodnocených hotelů 

a restaurací (mj. hodnocena bezbariérovost a označení 

služeb pro osoby s vadami sluchu a zraku), vybraným 

podnikům předána loga bezbariérovosti. XII/05 vydán 

propagační materiál Certifikované hotely a restaurace 

v Olomouci.  

10. Dotčené pracovníky magistrátu seznamovat 

s problematikou bezbariérovosti pomocí seminářů 

uspořádaných ve spolupráci s nestátními subjekty hájícími 

zájmy zdravotně postižených občanů. 

V/02 proběhl 1. seminář pro dotčené pracovníky.  

Dále není vyhodnoceno. 

Tabulka byla zpracována na základě návštěv města a informací na internetových stránkách, kde údaje bohužel 

nejsou průběžně aktualizovány. Informace mají pouze orientační charakter. 
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12.4 Tabulka č. 6 Počet osob se zdravotním postižením 

v Olomouci dle orientačního výskytu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.5 Tabulka č. 7 Data poskytnutá sociálním odborem 

Magistrátu města Olomouc 

Typ kompenzační pomůcky Počet příjemců 

Invalidní vozíky 209 

Ortopedické kočárky 15 

2 francouzské hole 681 

Sluchadla 245 

Kyslíkový koncentrátor 22 

Protézy, ortézy 20 

Korzet 6 

Berle podpažní 9 

Zdroj: Sociálně zdravotní odbor Magistrátu města Olomouce. www.olomouc.eu/bbo 

 

Druh postižení Počet 

Zrakové postižení 507 

Sluchové postižení 950 

Poruchy řeči 570 

Mentální postižení 2850 

Vady pohybového ústrojí 2860 

Vozíčkáři 330 

Diabetici  5050 

Duševně nemocní 950 

Epileptici 1330 

Psoriatici 1900 

Chronicky nemocné děti 5240 

Zdroj: publikace Socioklubu; Obce, města, regiony a sociální služby. Přepočteno na počet 

obyvatel v Olomouci, www.olomouc.eu/bbo 
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12.6 Tabulka č. 8 Statistické přehledy organizací sdružujících 

osoby se zdravotním postižením v Olomouci 

 
Věková skupina vozíčkáři slabozrací a nevidomí neslyšící 

věk do 10 let - 90 - 

věk 10-20 let 2 41 - 

věk 20-30 let 7 35 - 

věk 30-40 let 17 30 - 

věk 40-50 let 21 45 - 

věk 50-60 let 17 95 - 

věk 60-70 let 19 115 - 

věk nad 70 let 13 135 - 

celkem 96 586 200* 

*členové unie se sluchovými vadami i zcela neslyšící dohromady  

Zdroj: Spolek trend vozíčkářů Olomouc, TyfloCentrum Olomouc, Oblastní unie neslyšících,  

 www.olomouc.eu/bbo 

 

 

 

12.7 Orientační počet osob se zdravotním postižením v ČR 

 
Počet osob se sluchovými vadami v ČR   cca  500 tisíc 

Počet osob se zrakovým postižením v ČR   cca 60-100 tisíc 

(z nichž 17 tisíc má velmi těžké zrakové postižení) 

Počet osob s tělesným postižením v ČR    cca 300-350 tisíc 

Počet osob s mentálním postižením v ČR   cca 300 tisíc 

Počet osob s duševním onemocněním v ČR   cca 100 tisíc 

 

Celkem       cca 1 260-1350 tisíc 

 

Zdroj: Občané se zdravotním postižením veřejná správa, autorský kolektiv, 

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2005 
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13 PŘEHLED ZÁKLADNÍ EVROPSKÉ LEGISLATIVY 

 
Čechy podrobněji viz kapitola 1.3.2 

Stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Norma ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací 

Rakousko 

1997: Austrian Federal Constitution, Art. 7, clause 1 (nová antidiskriminační klauzule) 

2005: ÖNORM B 1600 – Návrhové principy stavění bez bariér  

2003: ÖNORM B 1601 – Budovy speciálního určení pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory 

2001: ÖNORM B 1602 – Budovy vzdělávácí, podpůrné instituty pro osoby se zdravotním 

postižením 

2005: ÖNORM B 1603 – Bezbariérové turistické objekty  

Normy B 1602 a B 1603 musí být používány v souladu s normou B 1600. 

2006-01: Federal Disability Act – Equal Treatment Law (Bundes-Behinderten-

Gleichstellungsgesetz) 

2006-02: Federal Law for Public Procurement (Bundesvergabegesetz) 

1994: ÖNORM A 3012 – veřejné vizuální informační systémy  

2003: ÖNORM V 2100 – akustické a hmatové značení přechodů pro chodce  

2003: ÖNORM V 2101 – technické pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

2003: ÖNORM V 2102 – taktilní indikátory povrchů 

2003: ÖNORM V 2103 – přenosná zařízení pro osoby se zrakovým postižením 

2000: ÖNORM V 2104 – bezpečnostní opatření 

2006: ÖNORM V 2105 – hmatové popisy a informační systémy 

9 různých federálních stavebních zákonů 

Francie 

Zákon n° 2005-102 z 11. února 2005 pojednává přístupnost celého dopravního řetězce 

(infrastruktura, budovy určené dopravním účelům a jejich okolí). Bezbariérovost prostředí je 

v zákoně považována za základ inkluzivní společnosti. Zákon neřeší pouze budovy veřejného 

charakteru (v soukromém i ve státním vlastnictví), ale také bydlení.  
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Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007, Annexe 1-7. 

Španělsko 

25. 7. 2003 byl ve Španělsku ustaven Národní plán 2004-2012 týkající se bezbariérovosti. 

Plán byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí za pomoci IMSERSO (program 

sociálního cestovního ruchu). Základem plánu jsou principy Design for All. 

Německo 

Grundgesetz (Ústava) §3 – antidiskriminační klauzule 

DIN 18024 Teil I+II (Veřejně přístupné budovy a pracoviště) 

DIN 18025 Teil I+II (Bydlení pro osoby na vozíčcích a bezbariérové bydlení) 

16 různých federálních stavebních zákonů 

Velká Británie 

Disability Discrimination Act (DDA 1995, DDA 2005) 

Part M of the Building Regulation 

Planning and Compulsory Purchase Act 2004 

Švýcarsko 

The Swiss Federal Law on Equal Opportunities for Disabled 2002. Tento zákon vešel 

v platnost v lednu 2004. Švýcarské kantony a úřady od toho okamžiku musí stavět veškeré 

objekty způsobem, jež umožňuje přístupnost osobám se zdravotním postižením. Stejné 

povinnosti má i privátní sektor. 

Belgie 

The Belgian Federal Law on Anti-Discrimination(2003) 

Dánsko 

NEN 1814:2001 – Bezbariérovost prostředí, budov a obydlí 
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http://www.musee-orsay.fr/en/home.html  http://www.tmb.net/en_US/home.jsp 

http://www.globalaccessnews.com/   http://www.designforall.org/en/index.php 

http://www.atac.roma.it/    http://www.mobidat.net/en.html 

http://www.rollimobil-berlin.de/   http://www.berlinfuerblinde.de/ 

http://www.vsr-gmbh.de/produkte/ww_bb_2009/ http://www.vbbonline.de/ 

http://www.absv.de/     http://www.deafberlin.de/ 

http://www.lebenshilfe-berlin.de/lhb/index.php http://www.wikipedia.org/ 

http://www.wl-barrierefrei.at/   http://www.bizeps.or.at/ 

http://www.oebsv.at/     http://www.braille.at/braille/aktuell 

http://www.oeglb.at/     http://www.wienerlinien.at/itip/?lng=uk 

http://www.perpedes.at/english/vienna.html  http://www.belvedere.at/ 

http://www.liechtensteinmuseum.at/   http://www.nhm-wien.ac.at/ 

http://mesta.orbion.cz/viden/pamatky/parlament/ http://www.ciudadesparatodos.com/ 

http://www.universaldesign.com/   http://www.vdv.cz/o-nadaci/olga-havlova/ 

http://www.pristupnost.cz/braillske-radky/  http://www.cot.cz/zobrazcl.php?id=1795 
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http://www.trianoncechy.cz/    http://www.frpsp.cz/en/node/279 

http://www.pov.cz     http://www.presbariery.cz 

http://extranet.kr-vysocina.cz/vbb/ 

http://www.trianoncechy.cz/Brozura_Sumava.pdf 

http://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna/accessible-guided-tours 

http://homepage.univie.ac.at/~prillih3/metro/english/network_maps.html 

http://www.bvg.de/index.php/de/Bvg/Index/folder/320 

http://www.visitberlin.de/deutsch/zielgruppen/d_zg_behinderte.php 

http://www.globalaccessnews.com/rollinginrome03.htm 

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Italy/Lazio/Rome-

144659/Warnings_or_Dangers-Rome-Handicap_Accessible-BR-1.html 

http://www.bcn.cat/museupicasso/en/museum/palau-aguilar.html 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652867_291374279_3,00.html 

http://www.vienaeditorial.com/barcelonaaccesible/angles/index.htm 

http://cestovani.ihned.cz/1-10041040-18467280-b00000_d-1f 

http://www.juritravail.com/codes/sommaire/code-construction-habitation.html 

http://www.fosterandpartners.com/Projects/1195/Default.aspx 

http://www.hhc.rca.ac.uk/1652/all/1/inclusive_design.aspx 

http://cesko-bez-barier.infocesko.cz/Content/handicap_search.aspx 

http://infoservis.ckrumlov.info/docs/cz/handicap.xml 

http://www.cambridgerotary.org.uk/galerie.php?id_klubu=3&ide=58 

http://bez-barier.beskydy.cz/Content/handicap_search.aspx 

http://www.projekt-beskydy.cz/index.php?page=zpravy&idz=18 

http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 
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16 NAVŠTÍVENÉ AKCE 

 
17/04/07  Veletrh NON-HANDICAP. 
 
15/05/07  Členská schůze POV. 
 
21/06/07  Mapování Prahy se zástupkyní POV. 
 
25/07/07 Mapování Prahy se zástupkyní POV v doprovodu osob 

na mechanickém a elektrickém vozíku. 
 
13/11/07-15/07/07 Spolupráce při přípravě workshopu „Překonejme bariéry“.  

Příspěvek: „Bezbariérovost a historické objekty v ČR a zahraničí“ 
 
4/05/08-17/05/08 Aktivní účast na IP Erasmus Programme v Bratislavě.  

Příspěvek: „The Accessibility in Pardubice, Brno, Telč and Olomouc“ 
 
12/04/08-18/04/08 Veletrh NON-HANDICAP. 
 
20/05/2010 Konference Společně k bezbariérovosti III, Pardubice. 
 
02/11/11 Aktivní účast na workshopu „Překonejme bariéry“.  

Příspěvek: „Proces zpřístupňování českých měst potažmo historických 
objektů“ 
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17 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ZAHRANI ČÍ 

Paříž 

Barcelona 

Řím 

Berlín 

Vídeň 
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17.1 PAŘÍŽ 

17.1.1 Louvre 

24, 25 
 

26 
 

27, 28 
 

 

 

 
Muzeum Louvre patří mezi mé 

první navštívené památky v Paříži 

a musím říct, že, co se týče 

bezbariérovosti, nastavilo laťku 

vysoko. Muzeum můžeme, jako 

jednu z mála památek v Paříži, 

považovat za plně bezbariérové. 

Internetové stránky v anglickém 

jazyce! poskytují veškeré nutné 

informace pro osoby se zdravotním 

postižením, týkající se BB pohybu 

po muzeu nebo speciálních výstav 

a workshopů upravených pro 

jednotlivé skupiny občanů se 

zdravotním postižením. Muzeum 

je rozsáhlý objekt svou rozlohou 

i počtem nabízených sbírek 

k zhlédnutí, a proto je orientace 

zpočátku složitější i pro zdravé 

návštěvníky. Orientační systém se 

může zdát chvílemi zmatečný, ale 

s trochou trpělivosti se každý 

návštěvník Louvru, i ten se 

zdravotním postižením, dostane 

k cíli. 
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29 
 

30, 31 

 

32, 33 

 

 
 
 
V rámci rozsáhlé sbírky v Louvru 

je možné navštívit i expozici pro 

osoby se zrakovým postižením. 

Musím ocenit existenci této 

výstavy, ovšem velikost 

výstavních prostorů mne trochu 

zklamala (Viz obr.). 

 

24,25 Pro překonání výškového 

rozdílu mezi odděleními byla 

zvolena výtahová plošina, ukrytá 

do vestavěné stěny. 

26,27 Svislá plošina mezi 

odděleními. 

28 Moderní výtah v rámci 

historického interiéru umožňuje 

pohyb mezi patry. 

29 Taktilní plán expozice pro 

osoby se zrakovým postižením. 

30,32,33 Ukázka z taktilní 

expozice. 

31 Detail zhotovení madla. 
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17.1.2 Musée d´Orsay 
 

34, 35 

 

36, 37 

 

38 

 

 

 
Musée d´ Orsay je přístupné pro 

osoby se zdravotním postižením 

podobně jako Louvre. Chtěla bych 

zde zmínit vhodně upravené 

webové stránky obou muzeí, jež 

kvalitně informují o všech 

možnostech pro osoby se 

zdravotním postižením (počítaje 

osoby s tělesným, zrakovým 

a sluchovým postižením) ve více 

mezinárodních jazycích. Jedinou 

výtku si zde neodpustím a tou je 

chybné, degradující, pojmenování 

osob se zdravotním postižením 

jako „Disabled visitors!“ 

 

34 Hlavní hala muzea po 

stranách vybavena dlouhými 

rampami. 

35 Detail rampy. 

36 „Maskované“ dveře 

k výtahu pro osoby s tělesným 

postižením v interiéru muzea. 

37 Detail značení dveří. 

38 Informační systém v muzeu. 
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17.1.3 Musée de l´Orangerie 
 

39 
 

40, 41 

 

42 

 

 

 
Musée de l´Orangerie bylo v roce 

2006 znovu otevřeno po šestileté 

rekonstrukci. Rekonstrukci dle 

mého názoru vcelku invazivní 

(v podstatě zbyly pouze obvodové 

stěny). Bohužel i v rámci 

rozsáhlých stavebních úprav byl 

vybrán BB vstup z boční strany 

objektu. 

 

39 Detail vstupu, tabule 

odkazuje na vstup z boční strany. 

40 Průčelí 

41 Boční vstup 

42 Detail bočního vstupu 
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17.1.4 Kostel St. Sulpice 

 

43 

44, 45 

17.1.5 La Defense 

46 

 

 

 
Druhý největší pařížský kostel 

St. Sulpice byl vhodně zpřístupněn 

z boční strany (hlavní průčelí 

s monumentálním schodištěm 

nenabízí řešení). 

 

43 Osově řešená rampa při 

bočním vstupu do kostela. 

44,45 Detail rampy. Zábradlí 

mohlo být v tomto případě 

pojednáno v dobovějším stylu. 

46 Ukázka nenásilného 

začlenění bezbariérového vstupu 

do metra. 
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47 

 

48, 49 

 

50, 51 

 

 

 

47 Taktilní plán posledního 

poschodí La Defense. 

48,49 Ukázka orientačního 

systému. 

50, 51 Řešení výtahové šachty. 
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52 

 

53 

 

54, 55 

 

 
 
 
52 Info systém Muzeum 

Louvre. Tento systém není příliš 

vhodný pro osoby se zrakovým 

postižením. 

53 V Paříži funguje podobný 

systém certifikace jako v Olomouci 

nebo v Berlíně. Na obrázku je 

možno vidět grafické zpracování 

označení objektu 

54 Nákupní vozík pro osoby na 

vozíčku. 

55 BB toalety v Paříži. 
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17.2 BARCELONA 

17.2.1 La Casa de l´Ardiaca 

56 

57, 58 

17.2.2 Casa Mila 
 

59, 60 
 

 
 

 

La Casa de l´Ardiaca, jehož historie 

sahá až do doby starověkého Říma, je 

v současné době hlavním archívem 

města Barcelony. Z obrázků je patrné, 

že i historicky významnou budovu je 

možné vhodně bezbariérově 

zpřístupnit. Rušivým elementem 

tohoto řešení není kupodivu samotná 

rampa, ale použití nevhodného 

informačního panelu (jeho vzhled, 

výška, umístění). 

56 Dvůr archívu, celkový pohled 

na rampu. 

57 Detail rampy. 

58 Nevhodné řešení inf. panelu 

ruší atmosféru dvora. 

 

Casa Mila slavná stavba Antoniho 

Gaudiho na první pohled nevypadá 

jako objekt, který by byl bezbariérově 

přístupný, až bezbariérové toalety 

v interiéru prvního patra mě 

nasměrovaly k otázkám na personál, 

kudy se osoba na vozíčku do prvního 

patra dostane. Byla mi ukázána 

doslova tajná chodba k ukrytému 

výtahu, který jsem si nesměla vyfotit, 

protože výtah je současně využíván 

i obyvateli domu. Alespoň nějaký 

přístup řekla jsem si. Bohužel jsem si 

všimla, že ke kabině výtahu v přízemí 

se nelze dostat jinak než po překonání 

asi 15 cm schodu (viz obr. 59).  
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17.2.3 La Sagrada Família 
 

61 

 

62, 63 

 

64, 65 

 

 

 
Světoznámý symbol Barcelony 

La Sagrada Família patří mezi 

přístupné objekty pro osoby se 

zdravotním postižením. Přirozeně 

nemůžeme počítat s dostupností 

věží, které jsou úzké k projití i pro 

běžné smrtelníky (v dolní části 

katedrály by mohlo být k dispozici 

panoramatické video, postihující 

výhled z věží), ale interiér chrámu 

a podzemní dílny s expozicemi jsou 

plně bezbariérové. 

 

59,60 Bezbariérový vstup do butiku 

Casa Mila, který patří k výstavním 

prostorám.  

61, 62 Rampa umožňující vstup 

ze západní strany (Façana de la 

Passion). 

63 Plně bezbariérové interiéry 

podzemní části chrámu. 

64 Zakřivená plocha 

zpřístupňující východní průčelí 

(Façana del Naixement). 

65 Navazující zakřivená plocha 

vedoucí do podzemní části chrámu.  

 

Tyto plochy by stěží splnily 

normativní požadavky naší vyhlášky 

398/2009 Sb., ale umožňují osobám 

na vozíčcích plnohodnotnou 

návštěvu všech prostor chrámu!  
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17.2.4 Palau Nacional  
 
 

66  
 

67, 68 

 

69 

 

 

 

 
Palau Nacional, muzeum 

katalánského umění, byl postaven 

v roce 1929 k příležitosti Světové 

výstavy. Je součástí celého 

komplexu muzeí nacházejících se na 

pahorku Montjuїc. Nyní slouží 

k expozici trvalých sbírek 

a soudobého umění.  

 

66 Pohled na hlavní průčelí 

Palau Nacional. 

67, 68 Použití svislé, respektive 

šikmé plošiny v interiéru muzea. 

69 Ukázka svérázného 

zpřístupnění prvního patra 

hlavního sálu muzea.  
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17.2.5 Museu Picasso de Barcelona 
 

70 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 
Museu Picasso de Barcelona 

se pyšní rozsáhlými sbírkami 

Picassova raného díla. Svoje 

expozice nabízí k zhlédnutí v pěti 

palácích153, jejichž vznik se datuje 

od 13. do 14. století. Objekty byly 

za posledních padesát let 

významně rekonstruovány154. 

Výsledkem je 11 500 m² 

výstavních ploch, jež jsou snadně 

dostupné pro všechny! 

obdivovatele umělcova díla. 

Zde vybrané fotografie mnohdy 

neukazují klasická bezbariérová 

řešení, jejich důležitost tkví ve 

vyváženém přístupu k obnovení 

památky v současném stylu, ale 

s respektem k historii budovy! 

Tento princip se odráží 

v použitých materiálech, měřítku 

a originalitě projektu. Všimněme si 

drobných detailů, jakými jsou 

například všudypřítomné 

bezprahové vstupy do místností/ 

prostorů.  

Ve výběru obrázků se objevují i ty, 

které jsou dostupné na webových  

                                                 
153 Palau Aguilar, Palau del Baró de 
Castellet, Palau Meca, Casa Mauri, Palau 
Finestres. 
154 Jediným zmiňovaným architektem 
v souvislosti s touto rekonstrukci je Jordi 
Garcés, podle jehož plánu se postupovalo 
od roku 1978. 
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73 

74, 75 

 

76, 77 

 

 

 
stránkách muzea, protože 

v interiérech muzea bylo zakázáno 

fotit a tomu i odpovídala kvalita 

mnou pořízených fotografií.  

 

70 Výstavní prostor Palau 

Aguilar. 

71 Úprava v Palau Meca. 

72 Část propojení všech pěti 

paláců. 

73 Palau Aguilar. 

 

Obr. 70 - 73 zdroj: 

http://www.bcn.cat/museupicasso/

en/museum/palau-meca.html 

 

74 Zrekonstruovaný vstup do 

obchodu pro turisty. 

75 Propojení jednotlivých 

výstavních prostor. 

76 Vstup na bezbariérové 

toalety. 

77 Bezbariérový výtah 

v interiéru muzea. 
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17.2.6 Teatre Lliure 
 

78 

 

79 

 

80, 81 

 

 

 
Podobně jako Palau National byl 

pro účely Světové výstavy v roce 

1929 postaven zemědělský palác. 

Při rekonstrukci pro účely 

divadelní byla zachována celá 

stavba, pouze byla o něco málo 

zvýšena kvůli hlavnímu jevišti. 

Teatre Lliure  se zde nachází od 

roku 1976. Poslední úpravy 

objektu, týkající se přístupnosti 

byly provedeny v roce 2003. 

 

78 Teatro Liure, jeden 

ze vstupu do objektu. 

79 Detail tohoto vstupu. 

80 Druhý vstup do budovy. 

81 Vojenské muzeum 

Barcelona. Zpřístupnění 

pokladního okénka bohužel ničí 

nesmyslné umístění příliš úzkých 

turniketů. 
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82, 83 

 

84, 85 

 

86, 87 

 

 

 

Z následujících obrázků je patrné, 

že v Barceloně je maximální snaha 

zpřístupnit co nejvíce objektů! 

 

82, 83 Església de Santa Anna. 

84, 85 Ministerstvo kultury. 

86 Museu d´Historia de la 

Ciutat. 

87 Obchod v centru 

Barcelony. 
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88 

 

89 

 

90 

 

 
 
 
88, 89 Via Sepulcral Romana 

(cesta z období velkého Říma). 

90 Associació de Pessebristes 

de Barcelona. Schodiště je 

opatřeno šikmou plošinou. 
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91, 92 

 

93, 94 

 

95, 96 

 

 
 
 
91-95 Orientační, informační 
systém. 
96 Výtahová šachta. 
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17.3 ŘÍM 

17.3.1 Forum Traianum 
 

97 

98 

99, 100 

 

 

 

 

 
Trajanovo forum  je největší 

a nejhonosnější ze všech 

císařských fór. Bylo postaveno 

jako poslední mezi lety 107 a 113. 

V současné době je tato antická 

památka bezbariérově přístupná 

pro osoby se zdravotním 

postižením. 

 

97 Výtah u severního vstupu 

do Trajánova fóra. 

98, 99, 100 Výtah i s navazující 

rampou. 
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101 

17.3.2 Basilica Papale di Santa Maria Maggiore 

102 

103 

 

 

 

Zkráceně Basilika Santa Maria 

Maggiore patří mezi čtyři největší 

mariánské kostely v Římě. 

Basilika patří k Vatikánu, přestože 

leží mimo jeho hranice. Mše 

u hlavního oltáře může být 

vykonána pouze papežem. Kostel 

je zpřístupněn pomocí rampy, 

vedoucí podél hlavního průčelí. 

Zvolený materiál a měřítko řešení 

stavbu nijak neruší, přestože to 

nemusí být z fotografií úplně 

zřejmé. Byly pořízeny zblízka, aby 

byla rampa zřetelná. V kontextu 

monumentálního průčelí je sotva 

viditelná. 

 

101 Rampy v rámci Trajánova 

fóra. 

102 Rampa v celé délce podél 

hlavního průčelí. 

103, 104 Detail rampy. 
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104, 105 

17.3.3 Monument to Vittorio Emanuele II 

106, 107 

108 

 

 

 

Památník Vittoria Emanuela II,  

novoklasicistní stavba, oslavuje 

znovusjednocení Itálie. Postaven 

byl mezi lety 1895 a 1911. 

Na rozdíl od basiliky Santa Maria 

Maggiore, kde byl zvolen 

konzervativní přístup 

bezbariérového řešení, zde 

můžeme vidět odvážnou 

kombinaci moderní konstrukce 

s původním objektem155. 

 

105 Pohled z dálky na průčelí 

basiliky Santa Maria Maggiore. 

106, 107 Skleněná konstrukce 

výtahu v těsném kontaktu se zadní 

fasádou památníku. 

108 Pohled z boku na památník, 

jediný pohled, v němž je výtah 

patrný. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
155 Obecně můžeme říct, že existují dva 
způsoby přístupu ke zpřístupnění 
historických objektů. První je založen 
na kontrastu nově přidaného prvku 
k objektu původnímu, přičemž je 
respektována hodnota rekonstruované 
stavby. Snahou druhého způsobu je, co 
nejméně narušit původní vzhled památky. 
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17.3.4 Basilica Papale di San Pietro in Vaticano 
 

109, 110 
 
 

111 

 

112 

 

 
 
 
Největší křesťanská bazilika 

sv. Petra se nachází ve Vatikánu, 

ve svém interiéru je schopná 

pojmout až 60 000 věřících. Nyní 

otevírá náruč i věřícím osobám 

se zdravotním postižením. Hlavní 

prostory baziliky jsou přístupné 

pomocí systému ramp, 

ale především díky výtahu, jenž je 

součástí interiéru baziliky, a jenž 

překonává výškový rozdíl 

monumentálního schodiště při 

hlavním průčelí baziliky. 

 

109, 111 Nově vybudovaný 

prostor pro šatnu a hygienické 

zázemí. Zde se nastupuje do 

výtahu. 

110 Jedna z ramp ulehčující 

pohyb po bazilice. 

112 Netradiční (přesto v Římě 

velmi časté) bezbariérové řešení 

výškového rozdílu - odstupňovaná 

plocha. 

113 Výstup z výtahu (boční 

stěna baziliky). 

114 Důkaz funkčního 

zpřístupnění baziliky. 
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113, 114 

17.3.5 Basilica di San Giovanni in Laterano 

115 

116 

 

 
Basilika sv. Jana v Lateránu 

patří mezi čtyři patriarchální 

kostely v Římě. Uvnitř se nachází 

stolec římského biskupa (papeže), 

a proto je basilika oficiálním 

sídlem papeže a římskou 

katedrálou. Její zpřístupnění je 

provedeno velmi jednoduchou 

formou neboli použitím rampy, 

překonávající výškový rozdíl 

schodiště. Použitý materiál 

odpovídá materiálu kovových 

mříží při vstupním průčelí. 

 

115 Umístění rampy, boční 

průčelí. 

116 Detail rampy, materiálu. 

117 Hlavní průčelí. V měřítku 

hlavního průčelí je rampa, 

umožňující vstup nejen osobám na 

vozíčku, sotva znatelná. Rozhodně 

zde nedochází k znehodnocení 

hlavního průčelí, což bývá mnohdy 

argumentem odpůrců 

zpřístupňování historických 

objektů osobám se zdravotním 

postižením.  

Zdroj: 

http://upload.wikimedia.org/wikipe

dia/commons/9/99/San_Giovanni_

Laterano_Rom.jpg 
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117 

 

118 

17.3.6 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

119 
 
 

 
 
 
Muzeum etruského umění, které 

se nachází ve vile Giulia, je méně 

známou památkou v Římě, přesto 

patří mezi bezbariérové. Bohužel 

o její bezbariérovosti jsem se 

dověděla čirou náhodou na 

internetu. Objekt je přístupný 

pomocí šikmé plošiny, ramp a také 

díky přistavenému výtahu z vnější 

strany objektu (pro běžného 

návštěvníka neviditelného). Musím 

se přiznat, že jsem se po muzeu 

dost nachodila, než jsem postupně 

zjistila, kudy je možné vstoupit 

do jednotlivých výstavních sálů 

pro osobu na vozíčku. Informační 

systém byl naprosto nedostačující, 

mnohdy matoucí. Bezbariérovou 

toaletu jsem nenalezla. 

 

118 Detail rampy, hlavní 

průčelí basiliky sv. Jana 

v Lateránu.  

119 Hlavní vstup do muzea. 

120 Zpřístupnění hlavního 

vchodu. 

121 Přistavený výtah při boční 

fasádě vily. Umožňující pohyb 

mezi jednotlivými patry výstavních 

sálů. 
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120, 121 

122 

17.3.7 Dva kostely v Římě 
 

123 
 

 
 
Fotografie dvou kostelů, které 

jsem náhodně potkala při své 

návštěvě Říma, dokládají podobná 

řešení. V obou případech byl 

použit systém ramp. Otázkou 

zůstává, zda bylo zvolené vhodné 

materiálové provedení. 

 

122 Systém ramp v zahradách 

vily. 

123 První kostel, rampa při 

hlavním průčelí. 

124 Hlavní průčelí téhož 

kostela, rampa je bohužel 

schována za květináči a vozy. 

125 Rampa v tomto případě 

působí velmi neohrabaně, čemuž 

přispívá zvolený materiál. 

126 V kontrastu s nepovedenou 

bílou rampou, vcelku mile působí 

rampa při hlavních dveřích do 

kostela. 

127, 128  Tyto obrázky 

ukazují v Itálii dosti rozšířený 

způsob překonávání velkých 

výškových rozdílů. Zaoblené 

schodnice zjednodušují pohyb 

nahoru pro osoby tlačící například 

kočárek. 

129 Typický chodník v Římě. 
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124 

 

125 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 129 
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130 

 

131 

 

 

132 

 

 
130 Ukázka chabého 

informačního systému. 

131 „Bezbariérová“ úprava 

křižovatky v Římě. 

132 Prostor pro osoby 

s tělesným postižením v upraveném 

autobuse. 
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133, 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 Informační tabule v metru, 

údaje jsou k dispozici i v Braillově 

písmu. 

134 SOS stanoviště. 
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17.4 BERLÍN 

17.4.1 Reichstagsgebäude 
 

135 
 
 

136 
 

137 
 
 

 
 
 
 
Budova Říšského sněmu byla 

poprvé otevřena k potřebám 

parlamentu roku 1894 a sloužila 

mu až do druhé světové války, kdy 

byla významně poničena požárem. 

Plnohodnotné rekonstrukce 

se dočkala až po znovusjednocení 

Německa v roce 1990, kdy se prací 

ujal známý architekt Norman 

Foster. Samotný proces 

rekonstrukce byl svým přístupem 

kontroverzní. Veškeré vnitřní 

konstrukce a interiéry byly 

odstraněny. Zbyl pouze obvodový 

plášť. Nechci zde polemizovat nad 

správností či nesprávností těchto 

kroků. Přestože nerespektování 

historických hodnot nepatří mezi 

nejlepší způsoby rekonstrukce 

památek, s odstupem času byla 

obnova budovy považována 

za úspěch. V rámci těchto úprav 

byl objekt i bezbariérově 

zpřístupněn. Před vstupem funguje 

informační centrum, bohužel 

informace určené pro osoby 

se zdravotním postižením nebyly 

k dispozici. 
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17.4.2 Bode-Museum 
 
 

138 
 
 

139 
 
 

140 
 
 

 
 
 
 
Bode-Muzeum patří do skupiny 

čtyř muzeí na berlínském ostrově 

na řece Spree. Bylo postaveno 

roku 1904, v roce 2006 došlo 

k jeho rekonstrukci, při níž bylo 

i bezbariérově zpřístupněno. 

Objekt je historicky chráněným 

objektem. 

 

135 Umístění bezbariérového 

vstupu v kontextu hlavního průčelí 

Říšského sněmu. 

136,137 Detail provedení 

rampy. 

138 Hlavní průčelí, které není 

nikterak rušeno bezbariérovým 

řešením.  

139, 140 Detail řešení při 

hlavním průčelí. Osoba na vozíčku 

najede na plošinu, která je 

vysunuta do úrovně posledního 

schodu, ostatní schody se 

dorovnají do stejné úrovně. 

141, 142 Různé pohledy na 

výsuvné schodiště. 

143 Ukázka naprosto 

nerušivého začlenění 

bezbariérového řešení při hlavním 

průčelí. Bohužel se mi nepodařilo 

zjistit cenu tohoto provedení. 
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141, 142 

143 

17.4.3 Pergamon museum 

144 
 
 

 
 
 
Pergamon muzeum, další 

z „ostrovních“ muzeí v Berlíně, 

neukazuje nejlepší způsob 

zpřístupnění, na rozdíl od 

originálního řešení uvedeného 

výše. Jak je patrné z fotografie, 

hlavní průčelí již bylo doplněno 

o nový vstupní prostor. Nová 

konstrukce opět využívá vysokého 

schodiště jako kompozičního 

prvku, a proto je bezbariérový 

vstup odsunut k boční fasádě. 

Domnívám se, že při řešení takhle 

rozsáhlém bylo možné vymyslet 

vstup, jenž by byl řešen 

bezbariérově! Budova pochází ze 

začátku 20. století (1910-1930) 

a obsahuje rozsáhlé sbírky umění 

z celého světa. V současné době 

prochází novou přestavbou pod 

vedením O. M. Ungerse. 

Doufejme, že bezbariérová řešení 

budou vhodněji začleněna do 

rekonstrukce.  

 

144  Hlavní průčelí s nově 

vybudovaným vstupem. BB vstup je 

umístěn po straně.  

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/

File:Pergamonmuseum_Front.jpg 
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145, 146 

 

147 

17.4.4 Berliner Dom 

148 
 
 

 
 
 
Nynější podoba berlínské 

katedrály156 pochází z 18. století, 

kdy byl původní farní kostel stržen 

kvůli zchátralosti Bedřichem 

Velikým a nahrazen novou barokní 

stavbou. Za druhé světové války 

byl kostel poničen, následná 

obnova chrámu byla dokončena 

v roce 2002. Bohužel v rámci 

těchto úprav nebylo myšleno 

na bezbariérové úpravy na úrovni. 

Důkazem jsou pořízené fotografie. 

Přesto je památka vedena jako 

bezbariérová. 

 

145 Schodiště – hlavní průčelí. 

146 Boční bezbariérový vstup. 

147 Zpřístupnění hlavního 

nádvoří Pergamon muzea. 

148 Hlavní průčelí berlínské 

katedrály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Označení katedrála je spíše zažitý 
pojem v Berlíně, nežli přesný název 
budovy. Berlínský dóm není katedrálou. 
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149, 150 

 

151 

17.4.5 Sankt-Hedwigs-Kathedrale 

152 
 
 

 

 

Katedrála sv. Hedviky je 

arcidiecézním chrámem Berlína. 

Byl to první katolický kostel 

postavený v 18. století v tehdejším 

Prusku. Navržen byl po vzoru 

římského Pantheonu. Je 

bezbariérově zpřístupněn pomocí 

točité rampy, která lemuje stavbu. 

 

149 Označení bezbariérového 

vstupu. 

150 Sem jsem se dostala, když 

jsem následovala značky pro osoby 

na vozíčku. 

151 A toto je jediný možný 

vstup do katedrály, jenž by mohl 

být považován za bezbariérový. 

152  Umístění rampy v kontextu 

hlavního průčelí. 
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153 

 

154, 155 

17.4.6 Kaiser-Wilhelm Gedächtnis Kirche 
 

156, 157 
 

 

 

Gedächtnis Kirche v Berlíně patří 

mezi významné historické objekty 

tohoto města. Je připomínkou 

druhé světové války, v níž byl 

kostel rozsáhle poničen. Zbyla 

pouze západní věž, která pobořená 

stojí dodnes. Kostel byl nově 

dostaven v šedesátých letech 

20. století. Kostel je bezbariérově 

zpřístupněn, ovšem provedení 

působí velmi nahodile. 

 

153 - 155 Detail provedení 

rampy, vstupu do kostela sv. 

Hedviky.  

156 Celkový pohled na kostel. 

157 Uzamčené bezbariérové 

vstupy nepatří mezi ta nejlepší 

řešení, jak odstranit překážky pro 

osobu se zdravotním postižením. 

Mnohdy bývá obtížnější sehnat 

určený klíč, nežli překonat původní 

bariéru. 
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158 

 

159 

17.4.7 Maxim Gorki Theater, Museum 
Charlottenburg 

 

160, 161 
 

 

 

Obrázky 160,161, 162 reprezentují 

z mého pohledu čistá, nikoho 

neurážející, bezbariérová řešení. 

V obou případech se jedná 

o nenásilné použití rampy. 

 

158 Vstup do prostoru pod věží. 

159 Rampa k prostoru mezi 

novostavbou a původní věží. 

160 M. G. Theater 

161 Muzeum Charlottenburg 
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162 

17.4.8 Neues Museum 

163 
 

164 
 

 

 

Nové muzeum bylo navrženo 

mezi lety 1843 a 1855 architektem 

Stülerem. Na podzim roku 2009 

byla dokončena rekonstrukce 

celého objektu. Můžeme vidět, že 

bezbariérovost byla úspěšně 

implementována v návrhu 

přestavby. 

 

162 Čelní pohled na vstup do 

muzea Charlottenburg - 

symetrická rampa vůbec neruší.  

163 Hlavní vstup. 

164 Hlavní vstup, detail. 
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165 
 
 

166 
 
 

167 
 
 

 

 

165, 166 Interiér muzea. 

167 Bezbariérové toalety 

v muzeu. 
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168 

 

169 

 

170, 171 

 

 

 
168, 169 V rozsáhle 

poničeném Berlíně existuje odlišný 

přístup k památkám, než na jaký 

jsme zvyklí například v Praze. 

Vzácné fragmenty historie jsou 

často zachovány v rámci nových 

objektů, působící jako jakási 

připomínka minulé doby. Tato 

relativní volnost pro tvůrce však 

mnohdy není patrná při 

navrhování bezbariérových řešení 

pro historické objekty 

(viz například Pergamon muzeum). 

Na obrázcích vidíme přestěhované 

části císařského pokoje, jenž bránil 

plánům při stavbě Potzdammer 

Platz.  

170 Výtahová šachta. 

171 SOS stanoviště. 
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172 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172, 173 BB veřejné městské 

toalety. 
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17.5 VÍDEŇ 

17.5.1 Parlament Wien 
 

174 
 

175 
 

176 
 
 

 
 
 

 

Vídeňský parlament patří mezi 

monumentální památky 

v antikizujícím stylu z 19. století 

(1874-1884). Do roku 1918 byla 

budova sídlem rakouskouherské 

monarchie, poté se zde začal 

scházet a jednat rakouský 

parlament. BB zpřístupnění je 

příkladem vkusného začlenění 

nově postaveného vstupu do 

kompozice hlavního průčelí. 

Majestátnost stavby není nikterak 

rušena a přitom byly odstraněny 

veškeré bariéry pro osoby se 

zdravotním postižením. 

 

174 Monumentální hlavní 

průčelí. 

175 Umístění vstupu v rámci 

průčelí. 

176 Detail moderního vstupu. 
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17.5.2 Albertina 
 

177, 178 
 
 

179, 180 
 
 

181 
 
 

 

 
Albertina , jedno z nejznámějších 

vídeňských muzeí, byla postavena 

v druhé polovině 17. stol. 

Velkolepá sbírka vytvořená 

v průběhu staletí byla v roce 1919 

předána Rakouské republice. 

Na konci druhé světové války byl 

objekt rozsáhle poničen. K jeho 

kompletnímu obnovení došlo mezi 

lety 1998 až 2003. Během 

renovace byla stavba 

i bezbariérově zpřístupněna pro 

mnohé zajisté kontroverzním 

způsobem. Ve Vídni najdeme 

spoustu odpůrců, ale i zastánců 

tohoto řešení, jak už to bývá 

u originálních a šokujících 

projektů. 

 

177 - 179  Několik pohledů na 

Albertinu a výsledek její renovace. 

180 Netradiční řešení  - 

eskalátory. 

181  Hlavní vstup do muzea. 
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17.5.3 Schatzkammer 
 

182, 183 

17.5.4 Naturhistorishe Museum 
 

184 
 

185, 186 
 
 

 
 
 
Pokladnice Schatzkammer se 

pyšní sbírkou rakouských 

korunovačních klenot, z nichž 

nejstarší jsou až z desátého století. 

 

182  Hlavní vstup do 

pokladnice (Hofburg). 

183 Bezbariérový hlavní vstup 

do pokladnice. 

 

Přírodovědné muzeum ukazuje 

velmi diskutabilní způsob 

odstranění bariér. Prvním 

matoucím prvkem je zavádějící 

značení, které nás ve výsledku 

dovede ke dvěma ližinám, které 

jen stěží můžeme považovat, za 

bezbariérové, uvážíme-li jejich 

sklon a provedení. 

 

184 Značení. 

185 Hlavní průčelí. 

186 Nevhodné bezbariérové 

řešení. 
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17.5.5 Kunstforum Wien, Volkstheater 
 
 

187 
 
 

188, 189 
 
 

190 
 
 

 
 
 
Na těchto obrázcích je možné vidět 

dvě střídmá, ale funkční řešení. 

V případě Kunstfora  se jedná 

o elegantně řešenou rampu, jež je 

čistou součástí vstupního 

schodiště. Jediným kazem tohoto 

provedení je následné umístění 

reklamního poutače tak, že 

zásadně omezuje průjezdnou šíři 

rampy. Volkstheater je 

zpřístupněn pomocí vybetonované 

přímkové plochy. Zešikmení ve 

dvou směrech působí nestandardně 

a určitě může způsobovat potíže 

v zimních měsících. 

 

187, 188 Kunstforum 

189, 190 Volkstheater 
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17.5.6 Schönbrunn 
 
 

191 
 
 

192, 193 
 
 

194 
 
 

 
 
 
 
Původně letní rezidence 

rakouských císařů, Schönbrunn 

měla ve své době předčit 

světoznámé Versailles. Jedná se 

o klasicistní zámek z druhé 

poloviny 18. století. Na fotkách 

vidíme zpřístupnění pokladny 

zámku. Interiéry Schönbrunnu 

nebylo povoleno fotit. Hlavní   

expozice jsou přístupné pomocí 

vestavěného výtahu.  

 

191 - 193  Pokladna je 

přístupná pomocí klasické rampy 

se schodištěm v materiálově 

odlehčeném provedení. 

194      Elektrické vozíky jsou 

z důvodů možného poničení podlah 

zakázány, a proto jsou k dispozici 

vozíky manuální. 
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17.5.7 Liechtenstein museum 
 
 

195 
 

196 

17.5.8 Musikhaus 

197, 198 
 
 

 
 
 
Sídlo významného rodu 

Lichtenštejnů, barokní palác 

z druhé poloviny 17. století, nyní 

slouží jako muzeum výtvarného 

umění. V roce 2004 prošla stavba 

renovací. Odstranění bariér 

v tomto případě nebylo složitým 

úkolem, vzhledem k výšce 

vstupního schodiště. Jednoduchá 

rampa ve spojení se schody řeší 

vše. V interiéru byl navržen výtah. 

 

195 Hlavní průčelí paláce, 

v jehož měřítku je rampa sotva 

znatelná. 

196 Detail rampy. 

 

Velmi častým způsobem, jak může 

být historický objekt zpřístupněn, 

je postavení výtahu do dvora 

objektu. Pojednání výtahové 

šachty zaleží na invenci designera. 

Jedno z mnoha řešení je možné 

vidět v Domě hudby ve Vídni. 

 

197, 198 Dům hudby, výtah 

ve dvoře objektu. 
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17.5.9 Belvedere 
 
 

199 
 
 

200 
 
 

201, 202 
 
 

 
 
 
Druhý největší vídeňský palácový 

komplex byl postaven Lucasem 

Hildebrandtem v první polovině 

18. století. Komplex tvoří Horní 

a Dolní Belvedere a dvě zámecké 

zahrady. Hlavní vstupy obou 

budov nebylo složité zpřístupnit. 

V dolním zámku byla použita 

jednoduchá rampa, v horním byl 

odstraněn vysoký práh. Expozice 

v obou palácích jsou dostupné díky 

vestavěnému výtahu. 

 

199, 200 Dolní Belvedere, 

rampa při hlavním vstupu. 

201 Horní Belvedere, 

odstraněný práh u hlavních dveří. 

202 Značení pod schody 

Karlskirche. 
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17.5.10 Karlskirche 

 
 

203 

17.5.11 Leopold Museum 

204, 205 

17.5.12 Palais Mollard 

206, 207 
 

 
 
 
Karlskirche  byl postaven Janem 

Fischerem z Erlachu jako 

poděkovaní za překonanou 

morovou ránu. Ve své práci jej 

uvádím, přestože zde nevzniklo 

žádné bezbariérové řešení. Objekt 

je zpřístupněn diskutabilním 

způsobem. Značení BB vstupu nás 

dovede asi k třiceti schodům, pod 

nimiž je zvonek. Tím je možné 

přivolat osoby, které dotyčného 

návštěvníka vynesou. V případě 

velmi těžkého elektrického vozíku 

je poskytnut vozík manuální. 

Řešení to není dokonalé, ale 

v momentě, kdy nelze najít jiného 

východiska, je lepší nežli žádné.  

 

203 Karlskirche. 

204, 205 Leopold Muzeum, 

výtahová šachta a pěší lávky při 

zadní části objektu.  

206, 207 Palais Mollard, 

hlavní vstup. 
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208, 209 

 

210, 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

 

 
Na druhé fotografii na této straně 

je patrné, že ani slavné realizace 

architekta Hundertwassera nejsou 

i přes svou originalitu bezchybné. 

Uměle zvlněný terén veřejného 

prostoru, absence jakýchkoliv 

vodících prvků nenabízí možnost 

bezpečného pohybu pro osoby se 

zdravotním postižením. 

 

208 Řešení v interiéru paláce 

Mollard. 

209 Prostor před 

Hundertwasserovými domy. 

210 Výtahová šachta. 

211 Informační systém. 

212 Orientační systém. 
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18 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ČECHY 

Pardubice 

Olomouc 

Brno 

Telč 

Praha 
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18.1 PARDUBICE 

 

213 
 
 

214 
 

215, 216 
 
 

 
 
 
 
 
213, 214 Obchod na Třídě 

Míru byl zpřístupněn z boční 

strany, bohužel u hlavního vchodu 

není BB vchod značen a může dojít 

k mylnému dojmu nepřístupnosti 

objektu. 

215 Ne příliš zdařilé provedení 

BB přechodu. 

216 Vodicí pás Palackého třída. 
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18.2 OLOMOUC 

 

217, 218 
 
 

219 
 
 

220 
 

 
 
 
217, 218 Inteligentní 

zastávka Olomouc. 

219 Piktografický informační 

systém olomouckého nádraží. 

220 - 223 Úprava Horního 

náměstí. HŠH architekti, realizace 

1998-2001.  

Zdroj: http://www.hsharchitekti.cz/ 
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221 
 
 

223, 224 
 
 

225, 226 
 
 

 
 
 
224 BB výtah v budově 

historické radnice na Horním 

nám. 

225 Kostel sv. Mořice 

zpřístupnění vedlejšího vchodu. 

226 BB vstup do Olomouckého 

dómu. 
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227 
 
 

228 
 
 

229, 230 
 
 

 
 
 
227 Nádvoří Přemyslovského 

paláce. 

228, 229 Rampové 

zpřístupnění výstavních prostorů. 

230 Vstupní část, průchod 

k šatnám. 
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231 
 

232, 233 

18.3 BRNO 
 

234, 235 
 

 
 
 
231 Vstupní část Přemyslovský 

palác – šatna. 

232, 233 Výtah ve vstupní 

části, bohužel neodpovídá 

rozměrům elektrického vozíku. 

Zdroj: http://www.hsharchitekti.cz/ 

234 Zpřístupnění brněnského 

magistrátu přístavbou nové 

vstupní části ve dvoře objektu. 

235 BB výtah ve vstupní hale. 
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236, 237 
 
 

238, 239 
 
 

240 
 
 

 
 
 
236 BB WC v hlavní hale 

brněnského magistrátu, bohužel 

špatné umístění odpadkových košů 

znemožňuje přístup. 

237 Naváděcí cedule vedoucí 

osobu na vozíčku k BB vstupu 

ve dvoře magistrátu. 

238, 239 Zpřístupněné 

brněnské nádraží. 

240 Předláždění Náměstí 

Svobody. Absence varovných, 

vodících prvků může být pro osoby 

se zrakovým postižením fatální. 
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241 
 
 

242, 243 
 
 

244, 245 
 
 

 

 
241 Chybně provedený přechod 

Jakubské náměstí. 

242 Knihovna J.Mahena - 

Schrattenbachův palác – hlavní 

vstup.  

Zdroj: Přístupnost turisticky 

zajímavých lokalit v Brně a okolí,  

Konzultační centrum pro 

odstraňování bariér, Ing. Milena 

Antonovičová, květen 2007. 

243 BB výtah ve dvoře 

knihovny. 

244 Hlavní vstup do divadla 

Reduta. 

245 BB výtah ve dvoře divadla. 
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246, 247 
 
 

248 
 
 

249, 250 
 
 

 

 

246, 247 Zpřístupnění 

Infocentra v Radnické ulici. 

Využití sklopné rampy. 

248 Etnografické muzeum, 

detail zdvihací plošiny. 

249 BB výtah v hlavní hale 

muzea. 

Zdroj: Přístupnost turisticky 

zajímavých lokalit v Brně a okolí,  

Konzultační centrum pro 

odstraňování bariér, Ing. Milena 

Antonovičová, květen 2007 

250 Moravská galerie, využití 

služebního vchodu pro BB vstup do 

objektu. 
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18.4 Další ukázky bezbariérově 

zpřístupněných historických objektů 

 

251 
 

252 
 

253, 254 
 
 

 
 
 
 
 
251 Národní divadlo v Praze, 

šikmá plošina, detail. 

252,253 Národní divadlo 

v Praze, šikmá plošina.  

Fotografie pořízené  

M. Burčíkovou. 

254 Obrazárna Pražského 

hradu, hlavní vstup.  
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255, 256 
 
 

257, 258 
 
 

259, 260 
 

 

 
255, 256 Svislá plošina ve 

vstupní hale Obrazárny Pražského 

hradu. 

257, 258 Sovovy mlýny, 

svislá plošina. Fotografie pořízené 

M. Burčíkovou. 

259, 260 BB výtah, 

Staroměstská radnice. 
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261, 262 
 
 
 

263 
 
 
 

264, 265 
 
 

 

 

261, 262 Jindřišská věž, 

Praha, BB výtah ve věži. 

263, 264 Expozice ve Starém 

královském paláci - zpřístupnění 

výstavy. Fotografie pořízené 

M. Burčíkovou. 

265 Starý královský palác, 

šikmá plošina. 
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266 
 

267 

268 
 
 

 
 
 
266 Vstup do litoměřického 

hradu před rekonstrukcí. 

267 Ten samý vstup po 

rekonstrukci. 

268 Prostory v interiéru po 

zdařilé rekonstrukci157. 

Zdroj: 

http://www.gotickyhrad.cz/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=49&Itemid=41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
157 Gotický hrad pravděpodobně ze 13. 
století byl úspěšně renovován a následně 
znovu otevřen v březnu 2011. Celý objekt 
je bezbariérově zpřístupněn jak pro osoby 
s tělesným, tak i pro osoby se zrakovým 
postižením. 
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269 
 
 

270, 271 
 
 

272, 273 
 

 

 

269 Ukázka nenápadného 

využití svislé pojízdné plošiny. 

King´s Bench Walk, Inner 

Temple. Londýn 

Zdroj: www.english-heritage.org.uk. 

270, 271 Ukázka originálního 

řešení zakomponování rampy. 

St. Milenium Bridge, Londýn.  

272, 273 Řešení BB vstupu do 

Victoria Albert Hall. Vlevo BB 

přístavba, vpravo úprava 

schodiště. Fotografie pořízené 

I. Šestákovou. 
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274 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

275 
 
 

276, 277 
 
 
 
 
 

 
 
 
274 Ukázka podobného využití 

svislé pojízdné plošiny jako 

v případě Sovových Mlýnů, 

tentokrát se jedná o Lambeth 

Palace ve Velké Británii. 

 
275 Elegantní provedení 

výtahové šachty. Národní galerie 

v Irsku.  

Zdroj:http://www.designforalleurope.

org/ 

276, 277  Ukázky taktilních map 

z Cambridge. 

http://www.cambridgerotary.org.uk/g

alerie.php?id_klubu=3&ide=58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografie pořízené autorkou si je možné blíže prohlédnout na přiloženém CD. 


