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1. Úvod 

Při každodenním pohybu po městě se lidé setkávají s překážkami, jako jsou poničené 

komunikace, nevhodné povrchy nebo velká převýšení, které pro ně mohou být více i 

méně obtížné na překonání. Tímto problémem v nepoměrně vyšší míře trpí část 

společnosti zahrnující osoby s omezenými schopnostmi pohybu či orientace, popřípadě 

jejich doprovod. Prostředí nepřístupné pro určité skupiny obyvatelstva tak jde proti 

hodnotám rovnoprávnosti a rovnocennosti, které by měly být zásadními pro moderní 

civilizace 21.století. Počet projektů zabývající se řešením této problematiky a 

celospolečenské povědomí o ní se v průběhu let zvyšuje, ale stále je velký prostor pro 

zlepšení současné úrovně bezbariérovosti. K tomuto cíli naštěstí směřují i myšlenky 

představitelů nadnárodních orgánů, kteří mají potenciál být hnací silou kýžených změn.  

 “Osoby se zdravotním postižením mají právo na dobré podmínky na pracovišti, na nezávislý 

život, na stejné příležitosti i na plnohodnotnou účast na životě ve společnosti. Všichni mají 

právo na život bez bariér. A je naší povinností, jako komunity, zajistit jejich plnohodnotné 

zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.” 

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, Evropský den pro rovnoprávnost osob 

se zdravotním postižením, 2020 

Diverzita existujících postižení je však vysoká a jedním z problémů je tak i velmi široká 

škála potřeb a nároků konkrétní osoby závisející na konkrétním znevýhodnění. Tato 

bakalářská práce má za cíl stanovit koncept nástroje, který by pomohl pohybově 

znevýhodněným osobám s rozdílnými potřebami, možnostmi a schopnostmi lépe určit, 

co je pro ně ve venkovním prostředí bariérou, a naopak co jsou schopni překonat. To, co 

pro někoho může být nepřekonatelnou bariérou, pro jiného nemusí znamenat žádný 

problém a naopak. A to například i v případě toho, že jejich handicap je zdánlivě totožný. 

Jejich schopnosti ovlivňuje více faktorů, někdo je zručnější v manipulaci s mechanickým 

vozíkem, avšak jeho omezená fyzická síla mu nedovolí přejet sebemenší vertikální 

rozdíl dvou povrchů. Jiná osoba naopak může být fyzicky lépe vybavena, avšak často 

naráží na problém s nekvalitním povrchem komunikace, protože je nezkušený 

v ovládání vozíku. Do hry tak vstupuje více faktorů ovlivňujících s jakou lehkostí, či 

častěji obtížností je jejich pohyb po venkovním prostředí uskutečňován. V úvodu této 

práce je širší uvedení do celé problematiky bezbariérovosti a jsou zde popsány již 

existující, aktivní snahy o její řešení. Na základě analýzy těchto již existujících projektů 

je zvolen další postup, který vede k nástroji umožňující personalizaci dat o bariérách. V 
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dalších dvou kapitolách jsou tak rozebrány specifické potřeby, schopnosti a odchylky 

pohybově omezených lidí a typy bariér, se kterými se musí tito lidé vypořádat při 

pohybu ve městě. Následuje praktická část práce, ve které byla namapována a 

zaznamenána data o bariérách ve dvou reálných lokalitách (Hasselt – Belgie, Přelouč – 

Česká republika) a na závěr byl vytvořen grafický návrh zobrazující, jak by měla vypadat 

interpretace těchto nasbíraných dat, které číselně či fotograficky popisují jednotlivé 

bariéry v prostoru a jsou vyfiltrována a zobrazena pouze ta relevantní pro konkrétního 

jedince na základě jeho potřeb a schopností. 
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2. Historie vývoje a současnost konceptu bezbariérovosti 

Aby bylo možné lépe pochopit, proč problém s nedostatečnou úrovní bezbariérovosti 

stále přetrvává i v současných 20.letech 21.století, kdy integrace jakkoliv 

znevýhodněných osob do společnosti a snaha o rovnocenný život pro všechny 

obyvatele je velkým tématem v moderním civilizovaném světě, je potřeba se podívat 

do historie vývoje a snah o zkvalitnění života pohybově omezeným osobám, kam až byly 

tyto snahy dotaženy v současnosti a proč stále nebyly schopny problém vyřešit.    

V průběhu minulých desetiletí se postoj společnosti k handicapovaným lidem mění 

k lepšímu, avšak zatím zdaleka ne k dokonalému. První náznaky snahy o tvorbu 

přístupnějšího prostředí se objevily na území dnešní České republiky až v průběhu 80. 

let 20. století. Do té doby byli obzvlášť v éře komunismu tito lidé vyřazováni na samý 

okraj společnosti a tehdejší režim na ně upíral pouze velmi malou či žádnou pozornost. 

Teprve až po pádu totality se ve větší míře začaly uvádět v platnost a aplikovat vyhlášky, 

které měly za úkol zlepšit venkovní i vnitřní prostředí pro ulehčení života 

handicapovaných osob. 

Například za jeden z prvních projevů snahy v oblasti bezbariérovosti veřejné dopravy 

na území dnešní ČR lze považovat nové vozy řady BDmeer se zvedací plošinou a 

upraveným interiérem pro cestující na vozíku. Tyto vozy byly zařazeny do pravidelného 

provozu na vybraných linkách od nového jízdního řádu 1990/91 tehdejších 

Československých drah. [5] V současnosti má pro pohybově znevýhodněné osoby velký 

význam rok od roku zvyšující se počet garantovaných nízkopodlažních spojů jak v 

železniční dopravě, tak v MHD a regionální autobusové dopravě.[3] 

Jako první významný legislativně ukotvený mezník lze považovat přijetí vyhlášky 

č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace na podzim roku 2001. Ta byla až 

do její novelizace v roce 2009 nejvýznamnějším východiskem pro tvorbu 

bezbariérového prostředí v ČR.[5] Od roku 2010 pak mají projektanti možnost využít 

služeb ČKAIT v oblasti bezbariérového poradenství. 

V Evropské Unii žije v současnosti přibližně 87 milionů osob deklarující určitou formu 

zdravotního postižení, která je limituje v aktivitách, které lidé běžně provádějí[2]. 

Statistiky získané na základě sebehodnocení říkají, že v ČR takto deklarovalo určité 

zdravotní postižení 28 procent populace. Dvacet procent populace toto postižení 
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považuje za mírné a osm procent za závažné.[2] Tyto hodnoty jsou mírně vyšší než 

průměr EU. Vzhledem k těmto číslům, která rozhodně nejsou zanedbatelná, je zřetelná 

potřeba uvedenou problematiku nadále řešit i za využití stále se rozvíjejících moderních 

technologií, které dnes nabízí větší možnosti, než tomu bylo dvě nebo tři desetiletí 

zpátky. 
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3. Analýza existujících projektů, metodik a dokumentů 

vztahujících se k bezbariérovosti v ČR i v zahraničí 

V této kapitole jsou představeny vybrané projekty, metodika a dokumenty, které velmi 

úzce souvisí s uvedeným problémem přístupného prostředí. Jak z pohledu moderních 

technologií a jejich využití pro ulehčení života pohybově znevýhodněných, tak 

z pohledu dokumentů vztahujících se k problematice, které by měly zajišťovat 

zlepšování úrovně bezbariérovosti v dlouhodobém měřítku. 

3.1 Mezinárodní strategické dokumenty 

Existence strategických dokumentů k řešení určité problematiky dává minimálně 

najevo, že se o ní ví, popularizují ji, zviditelní ji a nastíněním dlouhodobého plánu 

přispívají k jejímu řešení. Pokud by nebyly snahy tuto problematiku zviditelňovat nebo 

řešit, pravděpodobně by byla ještě více opomíjena.  

V roce 2006 došlo k přijetí Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která 

byla průlomovým mezinárodním dokumentem zajišťující minimální standardy pro 

osoby se zdravotním postižením. Úmluva byla později ratifikována Evropskou Unií a 

jejími členskými státy, čímž se zavazují obsah této úmluvy dodržovat. 

Dalším významným strategickým dokumentem byl „The European Disability Strategy 

2010-2020“, jehož zásady byly implementovány za podpory evropských fondů a 

přispívají tak k prošlapání cesty k bezbariérové Evropě. Zpětné zhodnocení dosažených 

výsledků za tuto dekádu ukázalo, že situace se zlepšila zejména v přístupnosti a 

odbourávání fyzických bariér avšak co se týče hladiny zaměstnanosti, zvýšeného rizika 

chudoby či vyloučení ze společnosti zdravotně postižených osob stále představují 

markantně zvýšené riziko v porovnání se zdravými jedinci. 

Na základě zkušeností získaných z období platnosti předchozího dokumentu (TEDS 

2010-2020) Evropská komise přijala v březnu 2021 navazující strategický dokument 

„Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030“, který 

má za cíl zvýšit kvalitu života zdravotně postižených osob v EU v příští dekádě. Jedním 

z bodů úzce spojeným s dopravní tématikou je přiznání rovnocenného práva na 

přepravu pro zdravotně handicapované osoby a zamezující tak leteckým, železničním, 

autobusovým i lodním přepravcům zpoplatnit nadstandardní služby spojené 

s přepravou handicapované osoby. [2] 
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3.2 Vyhláška č.398/2009 Sb. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009, která upravuje obecně 

technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb je jedním ze 

základních pilířů přispívajícím k tomu, aby se uvedený problém nepřístupného prostředí 

v ČR dále nerozvíjel, nevznikaly nové stavby a prostředí nepřístupné pro znevýhodněné 

skupiny lidí a naopak stávající nevyhovující stavby nebo veřejná prostranství byla při 

rekonstrukcích obnovena již do přístupné, pro všechny skupiny osob přijatelné a 

neznevýhodňující podoby. V souladu s touto vyhláškou se v ČR postupuje při zpracování 

projektových dokumentací, povolování a provádění staveb aj. 

K tématice této bakalářské práce se nejvíce váže zejména § 4 o požadavcích na stavby 

pozemních komunikací a veřejného prostranství, jenž zajišťuje podmínky pro snadný a 

plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve venkovním 

prostředí. V bodech 1-6 tohoto paragrafu jsou tyto požadavky obecně formulovány a 

konkrétní technická řešení jsou upřesněna v příloze 2 této vyhlášky. Pro ilustraci jsou 

zde uvedeny body  

„bod 1.1.2 Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 

%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 

1:40 (2,5 %)“[1] 

„bod 2.1.1. Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení 

tramvajového pásu musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé 

plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon 

nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).“[1]  

3.3 Vozejkmap 

Vozejkmap je projekt provozovaný Českou asociací paraplegiků – CZEPA z.s. Nabízí 

webové rozhraní na adrese www.vozejkmap.cz a mobilní aplikaci pro chytré telefony 

(Android, iOS) s informacemi o bezbariérových místech v celé ČR a částečně i v zahraničí. 

Projekt funguje na komunitním principu, takže kdokoliv může databázi informací 

upravovat a vkládat informace nové. Veškeré změny však podléhají autorizaci 

administrátorem. Ten využívá paragrafy vyhlášky 398/2009 Sb. jako kritéria 

bezbariérovosti, která musí objekt splňovat, aby mohl být do této mapy zařazen.  Jedná 

se tak o účelné uvedení výše uvedené vyhlášky 398/2009 Sb. do praxe nejenom pro 

účely stavebních inženýrů, ale i pro samotné uživatele – v tomto případě vozíčkáře. [9] 
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Aktuálně (březen 2021) databáze Vozejkmapu obsahuje téměř 13 tisíc zmapovaných 

míst. Databázi lze považovat za kvalitní, jelikož je uživateli na portálu Google Play 

hodnocena 4,5/5,0. Pro úplnost přikládám jedno ze slovních hodnocení uživatelky: 

 „Výborný nápad nejen pro vozíčkáře. Pokud cestujete a jste aktivní, je fajn vědět, kde 

se najíst, dojít si na toaletu, které objekty jsou přístupné. Nemusíte trávit čas kodrcáním 

po ulicích, případně objíždění autem a hledáním přístupného místa. Stačí kliknout a je 

to...Další plus jsou ověřené informace, už několikrát se mi stalo, že i místní Infocentrum 

poskytlo neověřené informace a pak stojíte před schody...a trpíte hlady“ 

       

Obrázek 1 - Screenshoty z aplikace Vozejkmap 

Vozejkmap shromažďuje i zpracovává data o bariérách a přístupnosti objektů a 

prezentuje je v ucelené formě uživatelům, avšak i přes možnost základního filtrování 

příliš necílí na problém s velkou diverzitou pohybových omezení a tedy rozdílnými 

schopnostmi jednotlivých uživatelů. Uživatelé si tak musí na základě toho, co se dočtou 

v popisu jednotlivých míst či objektů sami posoudit, zda je v jejich silách a 

schopnostech dané místo/budovu/službu využít. 
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3.4 Metodika kategorizace přístupnosti tras a komunikací 

Pražská organizace vozíčkářů (POV), která se dlouhodobě zabývá problematikou bariér 

a nabízí odborné poradenství v této oblasti, sestavila v rámci svého programu Přes 

bariéry několik metodik k mapování bariér. Jednou z nich je i dokument „Metodika 

kategorizace přístupnosti tras a komunikací“, který kategorizuje komunikace, bodové 

bariéry a přechody dle určených kritérií do tříbarevné škály (červená, žlutá, zelená) dle 

přístupnosti pro vozíčkáře.[6] V metodice již je možné nalézt pojmy jako „méně zdatný 

vozíčkář“ „zdatný vozíčkář“ a jedná se tak o dokument, který bere v potaz a adresuje to, 

že žádný prvek nelze jednoznačně určit za bariérový či bezbariérový. Pokud by tato 

metodika šla cestou využívání stávající platné legislativy k určení bezbarierovosti, 

pravděpodobně by velké množství tras či komunikací bylo hodnoceno jako nepřístupné, 

ačkoliv existují pohybově omezení jedinci, pro které by tyto trasy či komunikace 

přístupné byly.  

 

Obrázek 2 – Způsob značení bodových bariér v metodice kategorizace přístupnosti tras a komunikací, 
zdroj: www.presbariery.cz 
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Obrázek 3 - Způsob značení přechodů pro chodce a míst pro přecházení v metodice kategorizace 
přístupnosti tras a komunikací, zdroj: www.presbariery.cz 

 

3.5 Accessmap.io 

AccesMap je mapová webová aplikace zaměřená na zjednodušení plánování cesty pro 

pohybově znevýhodněné osoby s částečnou možností personalizace. Uživatel si může 

zvolit maximální, pro něj zvládnutelný, sklon ve směru proti svahu i po svahu a na 

základě toho je mu zobrazena optimální trasa. Aplikace funguje pouze v americkém 

Seattlu, který se rozkládá na poměrně kopcovitém území a komunikace dosahují 

podélných sklonů až mezi 10 a 25 procenty. Snaží se o identifikování optimální cesty z 

bodu A do bodu B s co nejmenšími sklony a ztracenými spády. 
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Obrázek 4 - Screenshot z www.accessmap.io 

 

3.6 Shrnutí získaných poznatků z analýzy 

Accessmap.io (3.5) je projekt, který z těchto vyjmenovaných nejvíce adresuje problém 

s velkou diverzitou pohybového omezení uvedený v úvodu, umožňuje totiž částečnou 

personalizaci dostupných dat o sklonech a vytyčení ideální trasy nejmenšího odporu pro 

konkrétního jedince. Avšak nebere v potaz jiné typy bariér a sklony mohou být zatíženy 

odchylkou od reálné hodnoty vzhledem k automatickému vypočítávání na základě 

mapových podkladů.[7] Kombinace podobného nástroje, ve kterém si uživatel bude 

moci vyjádřit své vlastní schopnosti k zobrazení pro něj relevantních vyfiltrovaných dat, 

která budou namapována dle české metodiky pro kategorizaci tras a komunikací se jeví 

jako vhodný a funkční výstup, k jehož návrhu bude tato práce dále směřovat. 
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4. Kategorizace osob pohybově znevýhodněných dle jejich 

specifických potřeb pro pohyb na komunikacích 

V počátku řešení uvedeného problému s velkou diverzitou postižení a pohybových 

omezení pomocí personalizačního nástroje je potřeba určit, kterých lidí se tento 

problém dotýká a tedy pro jaké lidi by tento nástroj měl být navržen a rámcově je 

rozdělit do kategorií. Na základě zařazení uživatele do určité kategorie mu budou 

později navrhnuty doporučené číselné hodnoty, popisující jednotlivé typy bariér, které 

je schopen překonat. 

Pokud je někdo pohybově omezený, pravděpodobně pak buď využívá pomůcku, která 

mu život s tímto handicapem ulehčuje a kompenzuje tak jeho pohybové znevýhodnění 

a nebo je naopak omezen nějakým břemenem navíc, které mu pohyb ztěžuje. Ve 

vyhlášce 398/2009 Sb. je užíváno pojmu „Osoba s omezenou schopností pohybu“ a do 

této skupiny spadají: Osoby na vozíku, osoby používající berle, hole, chodítka nebo jiné 

pomůcky pro chůzi, těhotné ženy a osoby doprovázející děti do tří let. Těchto pět 

kategorií by tak mohlo být prvním rozlišovacím stupněm mezi různými typy 

pohybového omezení pro účely personalizačního nástroje. Potenciální využití tohoto 

rozdělení pohybově omezených osob bylo zkonzultováno se samotnými zástupci 

skupin a na základě jejich podnětů, vlastních zkušeností a získaných informací o 

specifických potřebách jednotlivých skupin bylo rozhodnuto pro účely personalizačního 

nástroje rozdělit navíc kategorii vozíčkářů na osoby využívající mechanický nebo 

elektrický vozík. Mezi nimi totiž při pohybu ve venkovním prostředí existují příliš velké 

rozdíly a specifika, popsaná dále v této kapitole, na to je spojit do jedné kategorie. 

Zároveň pro účely personalizačního nástroje byla spojena méně závažná pohybová 

omezení (osoba doprovázející dítě v kočárku, těhotná žena a osoba doprovázející dítě 

do 3 let) do jedné kategorie. V případě, že by nástroj měl zájem využít člověk přesně 

nespadající do žádné z navržených kategorií např. dočasně pohybově znevýhodněný, 

kulhající člověk se zraněním nohy, bude mu to díky samotné podstatě nástroje 

(personalizace na základě uživatelem navolených hodnot viz. kapitola 8) i tak 

umožněno. 

V následujících odstavcích je zavedená kategorizace více popsána včetně specifických 

potřeb jednotlivých skupin pro pohyb na komunikacích. 
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4.1 Vozíčkář – mechanický vozík 

 

Obrázek 5 - Příklad mechanického vozíku, zdroj: autor 

Pohyb na mechanickém vozíku je závislý čistě na zručnosti a fyzické zdatnosti uživatele. 

Delší úseky komunikace s mírným podélným sklonem, úseky s výrazným podélným 

sklonem nebo nekvalitní povrch komunikace jsou pro většinu uživatelů problémem. 

Naopak mechanický vozík umožňuje dobrou manipulaci, otočení na místě nebo 

v případě zkušených uživatelů překonávání vertikálních rozdílů za pomocí zvednutí 

vozíku na zadní kola.   
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4.2 Vozíčkář – elektrický vozík 

 

Obrázek 6 - Příklad elektrického vozíku, zdroj: meyra.cz 

Elektrický vozík je zpravidla využíván fyzicky méně zdatnými uživateli nebo uživateli 

s vyšším stupněm postižení, které jim nedovoluje dostatečně využít sílu v rukou 

k pohybu. Elektrické vozíky jsou zpravidla větších rozměrů i váhy a ovládané 

joystickem. Kvůli tomu neumožňují tak jemnou a přesnou manipulaci jako mechanické 

a vyžadují širší prostor jak pro průjezd, tak zejména pro případné otáčení.  Na druhou 

stranu díky elektrickému pohonu a většími, často vzduchem plněnými, všemi čtyřmi 

koly získává elektrický vozík značnou výhodu na nekvalitním povrchu komunikace a při 

překonávání menších vertikálních rozdílů. Nevýhodou trvalého využívání elektrického 

vozíku je ochabování svalstev a celkové snižování fyzické kondice vozíčkáře.  
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4.3 Pěší osoba využívající kompenzační pomůcku (hůl, chodítko) 

 

Obrázek 7 - Příklad kompenzační pomůcky - chodítko, zdroj: autor 

Pěší osoby pohybující se po vlastních nohou, avšak k pohybu potřebující podporu 

kompenzační pomůcky v podobě holí nebo chodítka, mají zpravidla omezenou stabilitu, 

takže je třeba brát v úvahu zvýšenou možnost uklouznutí nebo zakopnutí na 

nekvalitním povrchu či u nesnížených obrub na přechodech pro chodce. Zvlášť 

v případě, že osoba využívá k opoře hole v levé i pravé ruce a při chůzi tak přenáší váhu 

z největší části pomocí rukou a holí. Na rozdíl od vozíčkářů však můžou být v závislosti 

na svých schopnostech schopni překonat delší schodiště, popřípadě lehce uhnout ze 

zpevněné komunikace pro účel vyhnutí se s osobou v opačném směru na úzké 

komunikaci. 
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4.4 Lehčí pohybová omezení - osoba doprovázející dítě v kočárku, těhotná žena, 

osoba doprovázející dítě do tří let  

 

Obrázek 8- Příklad dětského kočárku, zdroj: x-lander.com 

Osoba s kočárkem má ze všech kategorií největší prostorové nároky, tudíž je pro ni šířka 

pěší komunikace stěžejním parametrem i s ohledem na bezpečnostní odstup od silnice. 

Schodiště je zpravidla pro kočárek velmi těžko překonatelné, ale vzhledem k relativně 

velkým průměrům kol zvládne běžně přejet méně kvalitní povrch komunikace a 

překlenout vertikální i horizontální rozdíly povrchů. Těhotné ženy a děti patří k těm 

nejméně pohybově omezeným z těchto vyjmenovaných skupin, problémem pro ně 

může být překonávání delších vzdáleností a větších převýšení. 
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5. Typy bariér   

Na základě analýzy schopností jednotlivých kategorií pohybově omezených byly 

vybrány zásadní typy bariér z metodiky kategorizace přístupnosti tras a komunikací a 

vyhlášky 398/2009 Sb., které je zároveň možno dle metodiky namapovat, datově 

(číselně či fotografií) vyjádřit a následně tato data použít v nástroji pro personalizaci. 

Vzhledem k tomu, že data chceme použít právě k účelu personalizace a schopnosti 

překonání bariér jedince, záměrně nebudou v této kapitole uváděny tradiční číselné 

hodnoty znamenající hranici, zda se jedná o bariéru či nikoliv dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

5.1 Podélný sklon komunikace 

Podélný sklon má zásadní vliv zejména pro osoby na vozíku. Větší podélné sklony 

omezují nebo i ohrožují a snižují bezpečnost (zejména při pohybu směrem dolů) 

samostatného pohybu těchto osob [5] a pohyb směrem nahoru vyžaduje větší fyzické 

úsilí než pohyb po rovině. 

 

Obrázek 9 – Příklad komunikace o zvýšeném podélném sklonu, lokalita: Přelouč, zdroj: autor 

 



27 
 

5.2 Příčný sklon komunikace 

 Pohyb po komunikaci se ztěžuje a je namáhavější se vzrůstající hodnotou příčného 

sklonu. Na příkladu vozíku lze dokázat, že na vnitřní kolo působí větší síla, se kterou se 

zvyšuje i valivý odpor vůči povrchu chodníku, který je tak potřeba překonat., V případě 

pěší pohybově omezené osoby se zvyšuje riziko uklouznutí nebo zakopnutí. [5] 

 

Obrázek 10 - Příklad zvýšeného příčného sklonu komunikace, lokalita: Hasselt, zdroj: autor 
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5.3 Šířka komunikace 

Dostatečná šířka komunikace je nezbytná pro zajištění bezproblémového míjení pěších 

osob a osob na vozíku nebo i dvou pohybově omezených osob pohybujících se proti 

sobě. V případě zmenšené průchozí šířky je snížena bezpečnost pro všechny účastníky 

provozu na komunikaci.[5]  

 

Obrázek 11 - Příklad nedostatečné šířky chodníku, lokace: Hasselt, zdroj: autor 

5.4 Kvalita komunikace 

Kvalita povrchu komunikace ovlivňuje jak prostupnost a komfort, tak i bezpečnost 

pohybu. Povrch pochozích ploch by měl být ideálně rovný, pevný a upravený proti 

skluzu (zvýšený součinitel smykového tření) [1]Zvýšené důležitosti tento parametr 

nabývá zejména ve zhoršených klimatických podmínkách, kdy vlivem deště, sněhu a 

náledí se i zdánlivě bezpečné povrchy mohou stát nebezpečnými. 
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Obrázek 12 - Příklad nekvalitního povrchu komunikace, lokace: Hasselt, zdroj: autor 

5.5 Přechody a místa pro přecházení 

U přechodů a míst pro přecházení je nutné posoudit stavy obrub (snížená, nesnížená) a 

navazujících ploch na obou stranách. Stejně tak jako stav přecházené komunikace mezi 

obrubníky. 

 

Obrázek 13 - Příklad přechodu pro chodce s nesníženými obrubami, lokace: Hasselt, zdroj: autor 
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5.6 Bodové bariéry 

Bodové bariéry jsou bodové nebo velmi krátké liniové bariéry na daném úseku 

komunikace, mohou se vyskytovat v plné šíři komunikace či v její části. V následujících 

odstavcích jsou popsány jejich typy doplněné o fotografie příkladů. 

5.6.1 Vertikální rozdíl  

Jedná se o výškový rozdíl dvou povrchů (např. obrubník – vozovka). Může být dán ale i 

nerovností nebo narušeným, opotřebeným povrchem. 

 

Obrázek 14 - Příklad vertikálního rozdílu dvou povrchů, lokace: Přelouč, zdroj: autor 

5.6.2 Horizontální rozdíl  

Horizontální rozdíl je mezera mezi dvěma povrchy, které jsou ve stejné výšce. Typicky 

se může jednat o široké spáry, odvodňovací žlaby, kolejnice na úrovňovém křížení 

komunikace s železniční nebo tramvajovou tratí. Horizontální rozdíl může znamenat 

nepřekonatelnou bariéru zvlášť pro mechanické vozíky, kdy malá přední kola lehce 

zapadnou do mezery a vozíčkář pak zůstane zaseknut. 
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Obrázek 15 - Příklad horizontálního rozdílu mezi dvěma povrchy - odvodňovací žlab, lokace: Hasselt, 
zdroj: autor 

5.6.3 Lokální zúžení  

Jedná se o bodové zúžení průchozí šířky. Mohou být trvalá jako např. výčnělkem budovy 

či sloupem veřejného osvětlení nebo dočasná způsobená například zaparkovaným 

vozidlem přesahujícím nad chodník nebo přesahující okolní zelení [4]   

 

Obrázek 16 - Příklad lokálního zúžení - pilíř mostu zasahující do komunikace, lokace: Hasselt, zdroj: autor 
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5.6.4 Lokální změna příčného sklonu 

Náhlá výrazná bodová změna příčného sklonu může být vytvořena například krátkou 

terénní nerovností, závadou na povrchu komunikace nebo v případě napojení jiné 

komunikace, jejíž příčný sklon neodpovídá podélnému sklonu té původní. 

 

Obrázek 17 - Příklad lokální změny příčného sklonu, lokace: Hasselt, zdroj: autor 

5.6.5 Schodiště  

U schodišť je podstatná šířka a výška schodů, popř. sklon schodiště zejména v případě 

přítomnosti tzv. lyžin pro pojezd dětských kočárků. Zároveň je důležitá přítomnost či 

absence zábradlí a vhodnost protiskluzové úpravy, jelikož schodiště představují 

zvýšené nebezpečí pádu a následného zranění. 
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Obrázek 18 - Příklad schodiště ve městě, lokace: Přelouč, zdroj: autor 

5.7 Ostatní 

Stavební prvky nejsou jediné, které můžou ztěžovat mobilitu pohybově 

znevýhodněných. Na pěších komunikacích se často vyskytují neočekávané nebo 

dočasné překážky jako například nevhodně umístěné dočasné dopravní značení, 

spadaná zeleň, nevhodně umístěná rozměrná reklama aj. Další potenciální bariérou 

speciálního typu může být zvýšený provoz chodců na komunikaci, a tudíž o to víc ztížená 

prostupnost.  
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6. Určení doporučených hodnot popisujících jednotlivé typy bariér, 

které jednotlivé kategorie pohybově omezených zvládnou 

překonat 

V této fázi bakalářské práce jsou již definované kategorie lidí, kteří mají problém 

s překonáváním bariér a zároveň typy těchto bariér. Cílem práce je nástroj, který určí, 

zdali je konkrétní jedinec schopen bariéru překonat či nikoliv. Pro každou kategorii tak 

nyní budou zjištěny určité hodnoty, které jsou obvykle zástupci těchto kategorií schopni 

překonat. Tyto hodnoty pak budou pro jednotlivé kategorie doporučeny při využití 

personalizačního nástroje uživatelem. Běžný uživatel nástroje totiž pravděpodobně 

nebude mít přílišnou znalost na určení, zdali zvládne překonat komunikaci o podélném 

sklonu 8 % či nikoliv, kvůli nedostatečné představivosti, co dané číslo reprezentuje. 

Určování doporučených hodnot však opět naráží na samotný problém diverzity 

pohybového omezení (každý jedinec i ze stejné kategorie má rozdílné schopnosti) a 

také dalších vstupních parametrů jeho momentální schopnosti ovlivňující. Bariéry se 

stávají těžšími a více nebezpečnými na překonání v noci než ve dne, za zhoršených 

povětrnostních podmínek než za slunečného dne apod. Znalost těchto dalších 

parametrů by nástroji pomohla lépe a přesněji určit doporučenou, překonatelnou 

hodnotu pro jednotlivé typy bariér.  

Ideálním postupem pro určení doporučených hodnot by tak mohla být statistická 

metoda. Do namapované oblasti (viz. kapitola 7) by byl vyslán větší počet zástupců od 

každé kategorie za různých podmínek a bylo by zaznamenáno, které bariéry kdo 

dokázal překonat a následně by byly statistickou analýzou určeny nejvhodnější 

hodnoty, reprezentující co největší vzorek dané skupiny. Tento postup však byl 

vzhledem k časové a organizační náročnosti v rámci této práce zavrhnut. 

Doporučené hodnoty tak budou odhadnuty na základě znalostí o specifických 

potřebách jednotlivých skupin uvedených v minulé kapitole. V následující tabulce 

budou uvedeny intervalově, aby mohly lépe reflektovat uvedené proměnlivé podmínky 

a parametry ovlivňující schopnosti pohybově omezené osoby. Cílem doporučených 

hodnot je, aby uživatel dostal alespoň hrubou představu, co číselné hodnoty 

(centimetry, procenta sklonu aj.) reálně znamenají a jsou-li tak pro něj relevantní či 

nikoliv.  
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Tabulka 1 - Doporučené hodnoty typů bariér, které kategorie pohybově omezených dokážou překonat 

 

Mechanický vozík Elektrický vozík Pěší - s kompenzační pomůckou Pěší - lehčí pohybová omezení
max (5,8) % max (12,17) % max (8,12) % max (10,14) %
max (3,7) % max (3,7) % max (7-9) % max (7-9) %

min (120,150) cm min (135,165) cm min (70,90) cm min (70,110) cm
- - - -
- - - -

max (2,3) cm max (6,9) cm max (15,25) cm max (15,25) cm
max (10,15)cm max (15,20)cm max (30,60)cm max (30,60)cm

min (100,120) cm min (115,135) cm min (55,80) cm min (65,90) cm
max (7,10) % max (7,10) % max (15,20) % max (12,20) %

- - - -

Doporučené hodnoty typů bariér, které kategorie pohybově omezených dokážou překonat

Vertikální rozdíl
Horizontální rozdíl

Lokální zúžení
Lokální změna příčného sklonu

Schodiště

Podélný sklon
Příčný sklon

Šířka komunikace
Kvalita komunikace

Nevyhovující přechod pro chodce
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7. Mapování bariér  

Pro použitelná data o bariérách je zapotřebí kvalitního mapování bariér založeného na 

práci v terénu. Pouze podrobné a pečlivé mapování doplněné příslušnou 

fotodokumentací může být podkladem pro zpracování kvalitních informací. Jsou 

zpracovány české metodiky, dle kterých se v současné době mapování částečně věnuje 

přibližně desítka organizací v ČR (např. POV, Česká abilympijská organizace, Elsa ČVUT, 

Labská stezka, NIPI)[6] Ale i tak je sbíraných dat velmi málo pro možnost kvalitního 

využití. 

7.1 Mapování reálných lokalit v ČR a v zahraničí 

Součástí této práce a zároveň podstatným krokem k tomu, aby mohl nástroj 

k personalizaci dat o bariérách být představen na konkrétních příkladech a reálných 

lokacích, tak bylo mapování bariér v terénu. Pro každou z lokalit vznikla databáze všech 

identifikovaných bariér.  K mapování a měření bylo využito svinovacího metru a 

aplikace Inclinometer ve smartphonu s gyroskopem za účelem měření podélných a 

příčných sklonů. Pokud se jednalo o liniovou bariéru (např. úsek o podélném sklonu), je 

v tabulce vždy uvedena nejvyšší naměřená hodnota. U každé bariéry také byla 

zaznamenána její poloha, aby mohly být následně zaneseny do mapového podkladu. 
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7.1.1 Mapovaná lokalita č.1 - zahraničí – Hasselt (Belgie) 

 

Obrázek 19 - Hranice mapované lokality č.1 – Hasselt, zdroj: mapy.cz 

Dne 8.6.2021 bylo provedeno mapování v terénu za pomocí metod z metodiky pro 

kategorizaci přístupnosti tras a komunikací v předem vybrané oblasti ve městě Hasselt 

v Belgii. Mapovaná oblast o rozloze 0,32 km2 se nachází v širším centru města a byla 

zvolena, protože se v ní nachází různé typy funkčního využití území. (kampus 

nemocnice, městský park i rezidenční zástavba). Celkem bylo v oblasti identifikováno 

33 deficitů (bariér) na pěší infrastruktuře 
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Tabulka 2 - Databáze identifikovaných bariér v lokalitě č.1 - Hasselt 

I přes to, že se ve vybrané oblasti nachází i výše zmíněná nemocnice, a tudíž je zde 

zvýšený provoz pohybově znevýhodněných lidí, tak i v její těsné blízkosti byly 

identifikovány bariéry. Celkově byl identifikován malý počet bariér spojených se 

sklonovými poměry, protože se jedná o velmi rovinatou oblast. Nejčastěji zastoupeným 

deficitem tak je lokální zúžení, které bývá například způsobeno umístěním sloupu 

veřejného osvětlení doprostřed chodníku. Obecně se dá říct, že čím blíže k centru města 

Hasseltu, tím je lepší stav bezbariérovosti, a naopak čím dále, tím více nedostatků bylo 

zaznamenáno.  

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%] Lokace [ North, East] Komentář
1 Lokální zúžení 95 50.9272456,5.3439091 Sloup VO na chodníku
2 Vertikální rozdíl 5 50.9270716,5.3434846
3 Lokální změna příčného sklonu 8 50.9270513,5.3431525
4 Šířka komunikace 110 50.9268577,5.3428638
5 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.926617,5.3417079 Nesnížené obruby
6 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.9261048,5.3391263
7 Horizontální rozdíl 25 50.9261048,5.3391263
8 Příčný sklon 5 50.9252297,5.3390647
9 Lokální zúžení 100 50.9245506,5.338945 Sloup VO na chodníku

10 Lokální zúžení 85 50.9248964,5.3388568 Sloup VO na chodníku
11 Lokální zúžení 125 50.9219261,5.3415211
12 Podélný sklon 20 50.9220647,5.3440221
13 Šířka komunikace 105 50.9220647,5.3440221
14 Kvalita komunikace - 50.9220647,5.3440221
15 Příčný sklon 4 50.9226978,5.3452277
16 Lokální zúžení 110 50.9227503,5.3453137 Sloup VO na chodníku
17 Příčný sklon 5 50.9228749,5.3449183
18 Lokální zúžení 55 50.9223756,5.3440825 Sloup VO na chodníku
19 Šířka komunikace 80 50.9223756,5.3440825
20 Šířka komunikace 70 50.9227923,5.3435491
21 Kvalita komunikace - 50.9227923,5.3435491
22 Lokální změna příčného sklonu 12 50.9228014,5.3431201
23 Kvalita komunikace - 50.9233117,5.3416179
24 Kvalita komunikace - 50.9233663,5.3415303
25 Kvalita komunikace - 50.9233037,5.3406898
26 Lokální zúžení 90 50.9242133,5.3419362 Parkovací hodiny na chodníku
27 Lokální zúžení 110 50.9244923,5.3417357 Sloup VO na chodníku
28 Příčný sklon 5 50.9251736,5.3406088
29 Horizontální rozdíl 15 50.9245024,5.3452428 Odvodňovací žlab
30 Kvalita komunikace - 50.9267493,5.3447591 Praskliny v asfaltu
31 Kvalita komunikace - 50.9266367,5.346009
32 Lokální zúžení 70 50.9238691,5.3460292
33 Šířka komunikace 100 50.9238691,5.3460292

Databáze identifikovaných bariér na vybraném území v Hasseltu
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7.1.2 Mapovaná lokalita č.2 - ČR - Přelouč 

 

Obrázek 20 - Hranice mapované lokality č.2 – Přelouč, zdroj: mapy.cz 

Dne 25.7.2021 bylo provedeno mapování za pomocí stejné metodiky, pomůcek a 

postupů v druhé vybrané lokalitě, která se nachází ve městě Přelouč v České republice. 

Stejně jako v první lokalitě se v ní účelně nachází nemocniční zařízení (poliklinika a dům 

s pečovatelskou službou) i další body zájmu jako je železniční stanice Přelouč nebo 

hřbitov. Přístupy k těmto místům vyžadují zvýšenou pozornost z pohledu 

bezbariérovosti, protože se na nich s větší pravděpodobností budou vyskytovat 

pohybově znevýhodněné osoby. Tato druhá mapovaná oblast je o rozloze 0,30 km2. 

Rozlohy obou oblastí se liší pouze v řádu desetin km2 pro zajištění lepší porovnatelnosti. 

Celkem bylo v oblasti identifikováno 42 deficitů (bariér) na pěší infrastruktuře. 
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Tabulka 3 - Databáze identifikovaných bariér v lokalitě č.2 - Přelouč 

 

 

 

 

 

 

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%] Lokace [ North, East] Komentář
1 Kvalita komunikace - 50.037214,15.5675
2 Vertikální rozdíl 6 50.036998,15.566649
3 Podélný sklon 10 50.036998,15.566649
4 Šířka komunikace 60 50.036759,15.566474
5 Schodiště 14 50.036626,15.566125 3 schody, 14 cm
6 Podélný sklon 7 50.03559,15.56679
7 Vertikální rozdíl 12 50.034273,15.572346
8 Lokální změna příčného sklonu 16 50.03515,15.569278
9 Podélný sklon 17 50.03591,15.56916

10 Šířka komunikace 125 50.03591,15.56916
11 Vertikální rozdíl 12 50.036439,15.568979 konec chodníku bez návaznosti nebo snížené obruby
12 Vertikální rozdíl 12 50.036548,15.568978 konec chodníku bez návaznosti nebo snížené obruby
13 Vertikální rozdíl 16 50.036754,15.569173 konec chodníku bez návaznosti nebo snížené obruby
14 Vertikální rozdíl 10 50.037327,15.567859
15 Kvalita komunikace - 50.037303,15.568264
16 Podélný sklon 13 50.037051,15.569067
17 Schodiště 15 50.037194,15.568981 3 schody
18 Lokální změna příčného sklonu 25 50.036587,15.567967
19 Podélný sklon 7 50.036587,15.567967
20 Lokální zúžení 110 50.038048,15.567803 sloup VO na chodníku
21 Lokální zúžení 110 50.039117, 15.568023 sloup VO na chodníku
22 Lokální zúžení 95 50.039479,15.568336 sloup VO na chodníku
23 Podélný sklon 35 50.039534,15.570219
24 Schodiště 15 50.039534,15.570219 4 schody
25 Podélný sklon 5 50.03822,15.57014
26 Schodiště 12 50.03804,15.570544 11 schodů
27 Podélný sklon 12 50.039182,15.571979
28 Lokální zúžení 105 50.039182,15.571979 sloup VO na chodníku
29 Schodiště 12 50.039005,15.573747 25 schodů
30 Podélný sklon 10 50.038405, 15.573583
31 Podélný sklon 16 50.038045,15.571934
32 Vertikální rozdíl 12 50.037684,15.571559
33 Vertikální rozdíl 12 50.037227,15.571624
34 Vertikální rozdíl 12 50.037147, 15.571632
35 Šířka komunikace 70 50.037188,15.571439
36 Schodiště 12 50.037094,15.570108 30 schodů
37 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.036127,15.572868
38 Vertikální rozdíl 12 50.036182, 15.573267
39 Schodiště 14 50.03786,15.569851 21 schodů
40 Schodiště 14 50.037898, 15.569591 6 schodů
41 Podélný sklon 7 50.037880, 15.569711
42 Podélný sklon 16 50.037819, 15.573184

Databáze identifikovaných bariér na vybraném území v Přelouči
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7.2 Vyhodnocení dat a porovnání obou mapovaných lokalit 

Na následujících grafech jsou v absolutních číslech zobrazené a porovnané počty 

výskytů jednotlivých typů bariér v obou lokalitách. 

 

Graf 1 - Počet výskytů jednotlivých typů bariér v lokalitě č.1 

 

Graf 2 - Počet výskytů jednotlivých typů bariér v lokalitě č.2 

V lokalitě č.1 - Hasselt bylo nejvíce bariér zaznamenáno v podobě lokálních zúžení a 

zhoršené kvality komunikace, zatímco v lokalitě č.2 - Přelouč se jednalo nejčastěji o 

příliš velké podélné sklony, vertikální rozdíly a schodiště. Závad na kvalitě povrchu 

komunikací se projevilo více v lokalitě č.1, i proto, že v lokalitě č.2 jsou nejdelší místní 

komunikace ul. Boženy Němcové, ul. Veverkovy a ul. K.H Máchy rekonstruované 
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v posledních letech. [8] Povětšinou tak v současné podobě odpovídají požadovaným 

standardům. Větší počet komunikací s velkými podélnými sklony a schodišti v lokalitě 

č.2 lze přičítat tomu, že je více topograficky členitá a komunikace zvláště v části jižně od 

hlavní silnice I/2 Pardubická musí překonávat větší převýšení. Naopak lokalita č.1 - 

Hasselt je velmi rovinatá, v celé oblasti se nenachází významnější převýšení a zároveň 

je dodrženo osazování snížených obrub v případě, že chodník končí nebo na 

křižovatkách navazuje na přechod pro chodce, čímž tak významně redukuje počet 

bariér typu „vertikální rozdíl“ mezi dvěma povrchy. Právě přechod pro chodce nabývá 

ještě zvýšené důležitosti v tom, zdali je vystavěn bezbariérově. V opačném případě se 

totiž stává nejenom bariérou, ale přímo nebezpečným prvkem vzhledem k tomu, že je 

využíván k pohybu přes pozemní komunikaci, po které se pohybují i motorizovaní 

účastníci silničního provozu a v případě nehody tak hrozí zvýšené ohrožení zdraví či 

života.   

 

Obrázek 21 - Příklad správného řešení přechodu pro chodce, lokace: Hasselt, zdroj: autor 

Na obrázku příkladu správného řešení přechodu pro chodce, pořízeném v Hasseltu 

během mapování bariér, je možné vidět snížené obruby na obou stranách a zároveň je 

komunikace směrově rozdělená, čímž jsou i místo jednoho dlouhého přechodu pro 

chodce vybudovány dva kratší, překonávající vždy pouze jeden jízdní pruh s možností 

vyčkání mezi nimi. 
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Obrázek 22 - Příklad nevhodného řešení přechodu pro chodce, lokace: Přelouč, zdroj: autor 

Tento obrázek naopak zobrazuje nevhodné řešení přechodu pro chodce v druhé 

mapované lokalitě - Přelouči, kde nejsou osazeny snížené obruby ani na jedné straně a 

zároveň přechod překonává jízdní pruhy pro oba směry a ještě parkovací pruh na 

protější straně z pohledu fotografa. Využít tento přechod znamená zvýšené nebezpečí 

pro každého a v případě pohybově znevýhodněné osoby, která se pohybuje zpravidla 

pomaleji je toto nebezpečí ještě zvýšeno. 
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8. Návrh nástroje pro zobrazení personalizovaných dat o bariérách  

Z výsledných dat vzešlých z mapování potřebuje čerpat množství uživatelů s velmi 

rozdílným pohybovým znevýhodněním a specifickými potřebami. [6]. V této závěrečné 

kapitole je tedy na základě dosud provedeného postupu a nabytých znalostí navržen 

nástroj pro personalizaci namapovaných dat o bariérách. Nástroj bude zobrazovat na 

mapovém podkladě upozornění na bariéry, které jsou pro danou osobu relevantní 

v závislosti na jejích schopnostech, které si osoba buďto vyjádří v úvodním formuláři za 

pomocí vlastních číselných hodnot pro každý z jednotlivých typů bariér (viz. kapitola 5) 

nebo využije doporučené hodnoty (viz kapitola 6), které si však následně bude moci 

kdykoliv upravit podle svého uvážení či nabytých zkušeností s nástrojem. 

Na následujícím obrázku je graficky navržen úvodní formulář. V tomto případě 

pro situaci, kdy uživatel bude chtít vyplnit své hodnoty pro jednotlivé typy bariér. 
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Obrázek 23 - Úvodní formulář nástroje k personalizaci dat o bariérách 

Typy bariér „Kvalita komunikace“, „Nevyhovující přechod pro chodce“ a „Schodiště“ 

nástroj zobrazuje vždy, pokud si uživatel nezvolí jinak pomocí zaškrtávacího políčka 

v úvodním formuláři. Z principu nástroje se jeví zobrazení bariéry v případě neurčitosti 

jako dalece lepší řešení než nezobrazení. Uživatel sice získá s určitou pravděpodobností 

pro něj irelevantní informaci, ale v tom případě se jedná o menší problém než naopak.  

U uvedených typů bariér je totiž obtížné, popř. velmi těžko měřitelné vyjádřit jejich 

hodnotu číselně. Bylo by sice například možné zavést stupnici „kvality komunikace“ 1-

5, ale vzhledem k velké subjektivitě se navržené řešení zobrazovat vždy jeví jako 

vhodnější. Stejně tak u bariéry „schodiště“ je rozhodujících více faktorů (výška schodu, 

počet schodů, sklon schodiště). Tyto obtížněji číselně vyjádřitelné bariéry by tak měl 
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uživatel mít možnost po vyžádání v nástroji vidět na fotografii a v tabulkách bariér bude 

jejich číselná hodnota nahrazena pomlčkou. 

Data o bariérách, která jsou dočasná, popř. spadají do kategorie ostatních (netypických) 

by pro účely personalizačního nástroje byla sbírána za pomoci samotné komunity 

uživatelů, kteří by měli možnost tyto skutečnosti v nástroji nahlásit a dát o nich vědět 

ostatním uživatelům. Tato data by však po vzoru Vozejkmapu musela být nejprve 

schválena administrátorem například na základě fotodokumentace pořízené 

uživatelem, nebo by do doby schválení v nástroji bylo zřetelně patrné, že se jedná o 

dosud neověřená data.  

V případě speciální dočasné bariéry, jako je ztížená prostupnost kvůli zvýšenému 

provozu chodců na komunikaci by data o tomto problému mohla být sbírána na 

podobném principu, jako jsou již v praxi používána (Google Maps, Waze) data o 

intenzitách silniční dopravy na základě přítomnosti mobilních zařízení v oblasti. Avšak 

v tomto případě by bylo nutné brát v potaz i velmi lišící se šířku pěších komunikací, kdy 

určitá intenzita chodců na úzkém chodníku by znamenala ztíženou prostupnost, 

zatímco na široké pěší zóně by neměla výrazný vliv na plynulost pěšího provozu. 

S těmito daty však kvůli ztížené dostupnosti návrh tohoto nástroje nepočítá. 

Pokud si uživatel zvolí volbu doporučených hodnot, nástroj vezme v úvahu interval 

hodnot z tabulky doporučených hodnot (tabulka č. 1) a dále je bude upřesňovat na 

základě odpovědí na jednoduché otázky týkající se doplňujících parametrů a aktuálních 

podmínek. Toto je ilustrováno na příkladu uživatele spadající do kategorie využívající 

mechanicky vozík, kde uživatel může upřesnit typ postižení. Následně jsou doporučené 

hodnoty zobrazeny v šedých rámečcích. Šipkou je označena otázka položená 

v závislosti na zvoleném typu kategorie 



47 
 

 

Obrázek 24 - Úvodní formulář nástroje k personalizaci dat o bariérách - zobrazení příkladu doporučených 
hodnot 

 

8.1 Testování navrhnutého nástroje na reálných osobách 

V této kapitole je nástroj použit na příkladu obou namapovaných lokalit (viz. kapitola 7) 

pro konkrétní osoby, dle jejich preferencí. Nástroj je představen ve formě grafického 

návrhu a mohl by být naprogramován ve formě mobilní aplikace nebo ve webovém 

rozhraní.  
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V úvodu testování byly pro lepší představivost číselných hodnot reálným pohybově 

omezeným osobám ukázány fotografie jednotlivých bariér, aby zvládli posoudit, zda ji 

dokážou překonat či nikoliv a určit tak svojí číselnou hodnotu pro každý typ bariéry. U 

každé osoby je uveden krátký profil s popisem kontextu jejich pohybového omezení. 

Jména uvedená v této kapitole jsou pouze ilustrační. 

Každá z osob si zvolila číselné hodnoty a vyplnila je do úvodního formuláře. Na základě 

těchto zvolených hodnot byly pro každou lokalitu zvlášť vyfiltrovány databáze bariér 

z kapitoly 6. Z vyfiltrovaných dat byly vytvořeny nové tabulky a následně vypracována 

grafická interpretace těchto dat na mapovém podkladě, což je výstupem 

personalizačního nástroje. Legenda k němu je uvedena na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 25 - Legenda ke grafickému návrhu nástroje k personalizaci dat o bariérách 

8.2 Osoba A – vozíčkář, paraplegik, 23 let 

Bořek zůstal odkázán na vozík již v dětství, kdy při úrazu utrpěl těžká zranění vnitřních 

orgánů a rozdrcené obratle. Hybnost horní poloviny těla má však plně zachovalou, 

pravidelně navštěvuje posilovnu, je aktivním, profesionálním sportovcem a 

paralympionikem. Díky výborné fyzické kondici a síle jsou jeho schopnosti pohybu mezi 

vozíčkáři vysoce nadprůměrné. 
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Tabulka 4 - Bořek - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopen překonat 

Bořek si na základě svých zkušeností navolil výše uvedené hodnoty popisující jednotlivé 

typy bariér, které dle svého uvážení zvládne bez cizí pomoci na svém mechanickém 

vozíku překonat. Z databáze bariér pro lokalitu č. 1 Hasselt tak byla vyfiltrována tato pro 

něj relevantní data. 

 

Tabulka 5 - Bořek - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.1 – 
Hasselt 

Nejčastěji zastoupeným typem bariéry ve vyfiltrovaných datech pro Bořka v lokalitě 

č.1 je problém s nedostatečnou kvalitou komunikace. Interpretací těchto dat a 

výstupem personalizačního nástroje je následující obrázek. Na něm jsou bariéry na 

základě jejich zeměpisných souřadnic zaneseny do mapy dle výše uvedené legendy. 

<= 13 %
<= 8 %

> 90 cm
-
-

<= 10 cm
<= 30 cm
> 65 cm
<= 10 %

-
-

Lokální změna příčného sklonu
Schodiště

Ostatní

Bořek - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopen překonat
Podélný sklon

Příčný sklon
Šířka komunikace

Kvalita komunikace
Nevyhovující přechod pro chodce

Vertikální rozdíl
Horizontální rozdíl

Lokální zúžení

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%] Lokace [ North, East] Komentář
5 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.926617,5.3417079 Nesnížené obruby
6 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.9261048,5.3391263
12 Podélný sklon 20 50.9220647,5.3440221
14 Kvalita komunikace - 50.9220647,5.3440221
18 Lokální zúžení 55 50.9223756,5.3440825 Sloup VO na chodníku
19 Šířka komunikace 80 50.9223756,5.3440825
20 Šířka komunikace 70 50.9227923,5.3435491
21 Kvalita komunikace - 50.9227923,5.3435491
22 Lokální změna příčného sklonu 12 50.9228014,5.3431201
23 Kvalita komunikace - 50.9233117,5.3416179
24 Kvalita komunikace - 50.9233663,5.3415303
25 Kvalita komunikace - 50.9233037,5.3406898
30 Kvalita komunikace - 50.9267493,5.3447591 Praskliny v asfaltu
31 Kvalita komunikace - 50.9266367,5.346009

BOŘEK -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 1 - Hasselt
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Obrázek 26 - Bořek - Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.1 – Hasselt 

Z obrázku je patrné, že většina pro Bořka relevantních bariér se nachází v jižní části 

lokality č.1 v ulicích Oude Luikerbaan a Helbeekplain, které jsou v rezidentní oblasti a 

poskytují přístup k přilehlým obydlím. V případě, že by Bořek plánoval cestu do výše 

zmíněného nemocničního zařízení nacházejícího se v ulici Stadsomvaart, byl by nucen 

zvolit trasu, kterou se vyhne bariéře ID 5 – Nevyhovující přechod pro chodce, která se 

nachází v těsné blízkosti hlavního vchodu do areálu. 

Stejný postup jako v případě lokality č.1 a stejná filtrace dat na základě Bořkem 

zvolených hodnot byla provedena i pro lokalitu č.2 Přelouč.  
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Tabulka 6 – Bořek - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.2 - 
Přelouč 

V lokalitě č.2 bylo pro Bořka, i po vyfiltrování nerelevantních dat, identifikováno 

znatelně větší množství bariér než v lokalitě č.1. Nejčastěji zastoupeným typem bariéry 

jsou přílišné vertikální rozdíly dvou povrchů, které byly identifikovány zejména v ulicích 

Na Vyšehradě a Jana Dítěte. Naopak bezbariérový přístup je pro Bořka zajištěn 

v bezprostředním okolí vlakové stanice i nemocničního zařízení viz. následující obrázek 

27, který je výstupem personalizačního nástroje. 

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%]Lokace [ North, East] Komentář
1 Kvalita komunikace - 50.037214,15.5675
4 Šířka komunikace 60 50.036759,15.566474
5 Schodiště 14 50.036626,15.566125 3 schody, 14 cm
7 Vertikální rozdíl 12 50.034273,15.572346
8 Lokální změna příčného sklonu 16 50.03515,15.569278
9 Podélný sklon 17 50.03591,15.56916
11 Vertikální rozdíl 12 50.036439,15.568979 konec chodníku bez návaznosti nebo snížené obruby
12 Vertikální rozdíl 12 50.036548,15.568978 konec chodníku bez návaznosti nebo snížené obruby
13 Vertikální rozdíl 16 50.036754,15.569173 konec chodníku bez návaznosti nebo snížené obruby
15 Kvalita komunikace - 50.037303,15.568264
17 Schodiště 15 50.037194,15.568981 3 schody
18 Lokální změna příčného sklonu 25 50.036587,15.567967
23 Podélný sklon 35 50.039534,15.570219
24 Schodiště 15 50.039534,15.570219 4 schody
26 Schodiště 12 50.03804,15.570544 11 schodů
29 Schodiště 12 50.039005,15.573747 25 schodů
31 Podélný sklon 16 50.038045,15.571934
32 Vertikální rozdíl 12 50.037684,15.571559
33 Vertikální rozdíl 12 50.037227,15.571624
34 Vertikální rozdíl 12 50.037147, 15.571632
35 Šířka komunikace 70 50.037188,15.571439
36 Schodiště 12 50.037094,15.570108 30 schodů
37 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.036127,15.572868
38 Vertikální rozdíl 12 50.036182, 15.573267
39 Schodiště 14 50.03786,15.569851 21 schodů
40 Schodiště 14 50.037898, 15.569591 6 schodů
42 Podélný sklon 16 50.037819, 15.573184

BOŘEK -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 2 - Přelouč
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Obrázek 27 – Bořek - Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.2 - Přelouč 

8.3 Osoba B – vozíčkář, kvadruplegik, 39 let 

Jakub je člověkem, jemuž změnila život těžká autonehoda již před 20 lety. Je částečně 

ochrnut na všechny čtyři končetiny. Kvůli omezenému citu a úchopu v ruce je pro něj 

těžší přenést sílu z horní končetiny na vozík a plně ji využít k pohybu, avšak stále je 

schopen se samostatně pohybovat a zpravidla se vyhýbat nutnosti užívat elektrický 

vozík. 
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Tabulka 7 – Jakub -- Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopen překonat 

 Jakub je ze čtyřech testovaných osob objektivně nejvíce handicapovaný a tomu 

odpovídají i zvolené hodnoty (viz. tabulka 7), které si navolil ze všech testovaných 

nejstriktněji. 

 

Tabulka 8 - Jakub - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.1 - 
Hasselt 

V porovnání s Bořkem bylo pro Jakuba identifikováno v lokalitě č.1 o osm bariér více, 

což jenom potvrzuje rozdílnou míru jejich pohybového znevýhodnění, ač jsou oba 

uživateli mechanického vozíku. 

<=7 %
<= 4 %

> 100 cm
-
-

<= 2 cm
<= 10 cm
> 70 cm
<= 10 %

-
-

Jakub - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopen překonat
Podélný sklon

Příčný sklon
Šířka komunikace

Kvalita komunikace
Nevyhovující přechod pro chodce

Vertikální rozdíl
Horizontální rozdíl

Lokální zúžení
Lokální změna příčného sklonu

Schodiště
Ostatní

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%] Lokace [ North, East] Komentář
2 Vertikální rozdíl 5 50.9270716,5.3434846
5 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.926617,5.3417079 Nesnížené obruby
6 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.9261048,5.3391263
7 Horizontální rozdíl 25 50.9261048,5.3391263
8 Příčný sklon 5 50.9252297,5.3390647
12 Podélný sklon 20 50.9220647,5.3440221
14 Kvalita komunikace - 50.9220647,5.3440221
17 Příčný sklon 5 50.9228749,5.3449183
18 Lokální zúžení 55 50.9223756,5.3440825 Sloup VO na chodníku
19 Šířka komunikace 80 50.9223756,5.3440825
20 Šířka komunikace 70 50.9227923,5.3435491
21 Kvalita komunikace - 50.9227923,5.3435491
22 Lokální změna příčného sklonu 12 50.9228014,5.3431201
23 Kvalita komunikace - 50.9233117,5.3416179
24 Kvalita komunikace - 50.9233663,5.3415303
25 Kvalita komunikace - 50.9233037,5.3406898
28 Příčný sklon 5 50.9251736,5.3406088
29 Horizontální rozdíl 15 50.9245024,5.3452428 Odvodňovací žlab
30 Kvalita komunikace - 50.9267493,5.3447591 Praskliny v asfaltu
31 Kvalita komunikace - 50.9266367,5.346009
32 Lokální zúžení 70 50.9238691,5.3460292
33 Šířka komunikace 100 50.9238691,5.3460292

JAKUB -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 1 - Hasselt
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Obrázek 28 – Jakub - Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.1 Hasselt 

Z výstupu personalizačního nástroje pro Jakuba pro lokalitu č.1 Hasselt je zřejmé, že při 

pohybu v této lokalitě narazí Jakub na bariéry nejenom v jižní části této lokality, ale 

oproti Bořkovi navíc i v oblasti městského parku (bariéry ID 29,30,31) a v ulici 

Toekomstlaan, kde se nachází supermarket a autobusová zastávka (bariéry ID 6,7,8), což 

mohou být potenciální cíle jeho cest. 
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Tabulka 9 – Jakub - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.2 – 
Přelouč 

Ze všech čtyřech testovaných osob v obou lokalitách je lokalita č.2 pro Jakuba tou 

nejvíce zatíženou bariérami. Bariér relevantních pro Jakuba tu bylo po vyfiltrování dat 

identifikováno 34. Téměř ve všech ulicích v této lokalitě jsou problémem přílišné 

vertikální rozdíly či velké podélné sklony, což jsou nejčastěji zastoupené typy bariér. 

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%]Lokace [ North, East] Komentář
1 Kvalita komunikace - 50.037214,15.5675
2 Vertikální rozdíl 6 50.036998,15.566649
3 Podélný sklon 10 50.036998,15.566649
4 Šířka komunikace 60 50.036759,15.566474
5 Schodiště 14 50.036626,15.566125 3 schody, 14 cm
7 Vertikální rozdíl 12 50.034273,15.572346
8 Lokální změna příčného sklonu 16 50.03515,15.569278
9 Podélný sklon 17 50.03591,15.56916
11 Vertikální rozdíl 12 50.036439,15.568979 konec chodníku bez návaznosti a snížené obruby
12 Vertikální rozdíl 12 50.036548,15.568978 konec chodníku bez návaznosti a snížené obruby
13 Vertikální rozdíl 16 50.036754,15.569173 konec chodníku bez návaznosti a snížené obruby
14 Vertikální rozdíl 10 50.037327,15.567859
15 Kvalita komunikace - 50.037303,15.568264
16 Podélný sklon 13 50.037051,15.569067
17 Schodiště 15 50.037194,15.568981 3 schody
18 Lokální změna příčného sklonu 25 50.036587,15.567967
23 Podélný sklon 35 50.039534,15.570219
24 Schodiště 15 50.039534,15.570219 4 schody
26 Schodiště 12 50.03804,15.570544 11 schodů
27 Podélný sklon 12 50.039182,15.571979
29 Schodiště 12 50.039005,15.573747 25 schodů
30 Podélný sklon 10 50.038405, 15.573583
31 Podélný sklon 16 50.038045,15.571934
32 Vertikální rozdíl 12 50.037684,15.571559
33 Vertikální rozdíl 12 50.037227,15.571624
34 Vertikální rozdíl 12 50.037147, 15.571632
35 Šířka komunikace 70 50.037188,15.571439
36 Schodiště 12 50.037094,15.570108 30 schodů
37 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.036127,15.572868
38 Vertikální rozdíl 12 50.036182, 15.573267
39 Schodiště 14 50.03786,15.569851 21 schodů
40 Schodiště 14 50.037898, 15.569591 6 schodů
42 Podélný sklon 16 50.037819, 15.573184

JAKUB -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 2 - Přelouč
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Obrázek 29 – Jakub -Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.2 - Přelouč 

8.4 Osoba C – Maminka s dvojčaty v kočárku, 30 let 

Monika nejčastěji chodí po městě s kočárkem pro její dvojčata o šířce 90 cm. Bariérou 

tedy pro ni jsou jakákoliv šířková omezení, zúžení a schodiště. Na druhou stranu 

podélné sklony překonává bez problému, stejně jako osoba bez pohybového omezení 

a např. nevýznamné vertikální rozdíly dvou povrchů ji vzhledem k dostatečné 

manipulovatelnosti s kočárkem také nezpůsobují obtíže. Vzhledem k těmto 

vlastnostem si zvolila následné hodnoty (viz. tabulka 10) 
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Tabulka 10 - Monika - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopna překonat 

Monika spadá oproti předchozím testovaným vozíčkářům do jiné kategorie 

pohybového znevýhodnění, proto je ve vyfiltrovaných datech, dle očekávání, převaha 

jiných typů bariér. Především se jedná o lokální zúžení a nedostatečné šířky komunikace 

(viz. tabulka 11), což je způsobeno vysokými šířkovými nároky kočárku. 

 

Tabulka 11 - Monika - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle zvolených hodnot parametrů v 
lokalitě č.1 Hasselt 

V lokalitě č.1 tak naráží na bariéry na užších chodnících přiléhajících ke zdi (např. bariéra 

ID 4) či překážky v chodnících jako jsou parkovací hodiny nebo sloupy veřejného 

osvětlení, které neumožňují jejich objetí širokým kočárkem.  

<= 16 %
<= 8 %

> 130 cm
-
-

<= 20 cm
<= 40 cm
> 95 cm
<=15 %

-
-

Příčný sklon
Šířka komunikace

Kvalita komunikace

Monika - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopna překonat
Podélný sklon

Lokální zúžení
Lokální změna příčného sklonu

Schodiště

Nevyhovující přechod pro chodce
Vertikální rozdíl

Horizontální rozdíl

Ostatní

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%] Lokace [ North, East] Komentář
1 Lokální zúžení 95 50.9272456,5.3439091 Sloup VO na chodníku
4 Šířka komunikace 110 50.9268577,5.3428638
5 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.926617,5.3417079 Nesnížené obruby
6 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.9261048,5.3391263
10 Lokální zúžení 85 50.9248964,5.3388568 Sloup VO na chodníku
12 Podélný sklon 20 50.9220647,5.3440221
13 Šířka komunikace 105 50.9220647,5.3440221
14 Kvalita komunikace - 50.9220647,5.3440221
18 Lokální zúžení 55 50.9223756,5.3440825 Sloup VO na chodníku
19 Šířka komunikace 80 50.9223756,5.3440825
20 Šířka komunikace 70 50.9227923,5.3435491
21 Kvalita komunikace - 50.9227923,5.3435491
23 Kvalita komunikace - 50.9233117,5.3416179
24 Kvalita komunikace - 50.9233663,5.3415303
25 Kvalita komunikace - 50.9233037,5.3406898
26 Lokální zúžení 90 50.9242133,5.3419362 Parkovací hodiny na chodníku
30 Kvalita komunikace - 50.9267493,5.3447591 Praskliny v asfaltu
31 Kvalita komunikace - 50.9266367,5.346009
32 Lokální zúžení 70 50.9238691,5.3460292
33 Šířka komunikace 100 50.9238691,5.3460292

MONIKA -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 1 - Hasselt
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Obrázek 30 - Monika - Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.1 Hasselt 

V lokalitě č.2 je bariér relevantních pro Moniku znatelně méně než pro vozíčkáře Bořka 

a Jakuba. Dokáže totiž překonat menší vertikální rozdíly, kterých je v této lokalitě 

nejvíce. Nejčastěji zastoupeným typem bariéry jsou pro ní delší schodiště (např. ID 

24,29,36). 
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Tabulka 12 - Monika - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.2 
Přelouč 

I pro Moniku je zachován bezbariérový přístup do blízkosti nemocničních zařízení a 

vlakové stanice. S nejvíce bariérami by se potýkala v oblasti sídliště kolem bytových 

domů č.p. 1455-1457, kde se nachází vícero schodišť a úzkých chodníků spojující 

jednotlivé panelové domy.  Z výstupu plyne například pro Moniku podstatná informace, 

že je s kočárkem zajištěn bezbariérový přístup k dětskému hřišti v ul. Jana Dítěte (viz. 

obrázek 31) 

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%]Lokace [ North, East] Komentář
1 Kvalita komunikace - 50.037214,15.5675
4 Šířka komunikace 60 50.036759,15.566474
5 Schodiště 14 50.036626,15.566125 3 schody, 14 cm
8 Lokální změna příčného sklonu 16 50.03515,15.569278
9 Podélný sklon 17 50.03591,15.56916
10 Šířka komunikace 125 50.03591,15.56916
15 Kvalita komunikace - 50.037303,15.568264
17 Schodiště 15 50.037194,15.568981 3 schody
18 Lokální změna příčného sklonu 25 50.036587,15.567967
23 Podélný sklon 35 50.039534,15.570219
24 Schodiště 15 50.039534,15.570219 4 schody
26 Schodiště 12 50.03804,15.570544 11 schodů
29 Schodiště 12 50.039005,15.573747 25 schodů
36 Schodiště 12 50.037094,15.570108 30 schodů
37 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.036127,15.572868
39 Schodiště 14 50.03786,15.569851 21 schodů
40 Schodiště 14 50.037898, 15.569591 6 schodů

MONIKA -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 1 - Přelouč



60 
 

 

Obrázek 31 - Monika - Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.2 Přelouč 

8.5 Osoba D – Aktivní senior využívající k chůzi hůl, 79 let 

Bohuslav je senior chodící o holi, vzhledem ke své omezené fyzické zdatnosti pro něj 

jsou překážkou především velká převýšení a schodiště. 

 

Tabulka 13 - Bohuslav - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopen překonat 

<= 10 %
<= 8 %

> 75 cm
-
-

<=20 cm
<65 cm
>50 cm
<= 20 %

-
-

Šířka komunikace

Bohuslav - Zvolené hodnoty parametrů bariér, které je schopen překonat
Podélný sklon

Příčný sklon

Kvalita komunikace
Nevyhovující přechod pro chodce

Vertikální rozdíl
Horizontální rozdíl

Lokální zúžení
Lokální změna příčného sklonu

Schodiště
Ostatní
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Bohuslav dle zvolených hodnot má nejmenší prostorové nároky ze všech čtyřech 

sledovaných osob. V celé rovinaté lokalitě č.1 naráží pouze na 11 různých bariér, což je 

nejmenší počet ze všech sledovaných kombinací osoby a lokace.  

 

Tabulka 14 – Bohuslav - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.1 - 
Hasselt 

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%] Lokace [ North, East] Komentář
5 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.926617,5.3417079 Nesnížené obruby
6 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.9261048,5.3391263
12 Podélný sklon 20 50.9220647,5.3440221
14 Kvalita komunikace - 50.9220647,5.3440221
20 Šířka komunikace 70 50.9227923,5.3435491
21 Kvalita komunikace - 50.9227923,5.3435491
23 Kvalita komunikace - 50.9233117,5.3416179
24 Kvalita komunikace - 50.9233663,5.3415303
25 Kvalita komunikace - 50.9233037,5.3406898
30 Kvalita komunikace - 50.9267493,5.3447591 Praskliny v asfaltu
31 Kvalita komunikace - 50.9266367,5.346009

BOHUSLAV -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 1 - Hasselt
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Obrázek 32 - Bohuslav - Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.1 Hasselt 

Ve více topograficky členité lokalitě č.2 byl poté počet bariér relevantních pro 

Bohuslava srovnatelný s ostatními sledovanými osobami, což bylo zapříčiněno nízce 

zvolenými hodnotami maximálního podélného sklonu. V tomto příkladu lokality č.2 byl 

podélný sklon spolu se schodišti nejčastějším typem relevantní bariéry. 
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Tabulka 15 - Bohuslav - Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č.2 - 
Přelouč 

 

Obrázek 33 – Bohuslav – Výstup personalizačního nástroje pro lokalitu č.2 - Přelouč 

ID Typ bariéry Hodnota [cm] [%]Lokace [ North, East] Komentář
1 Kvalita komunikace - 50.037214,15.5675
4 Šířka komunikace 60 50.036759,15.566474
5 Schodiště 14 50.036626,15.566125 3 schody, 14 cm
9 Podélný sklon 17 50.03591,15.56916
15 Kvalita komunikace - 50.037303,15.568264
16 Podélný sklon 13 50.037051,15.569067
17 Schodiště 15 50.037194,15.568981 3 schody
18 Lokální změna příčného sklonu 25 50.036587,15.567967
23 Podélný sklon 35 50.039534,15.570219
24 Schodiště 15 50.039534,15.570219 4 schody
26 Schodiště 12 50.03804,15.570544 11 schodů
27 Podélný sklon 12 50.039182,15.571979
29 Schodiště 12 50.039005,15.573747 25 schodů
31 Podélný sklon 16 50.038045,15.571934
35 Šířka komunikace 70 50.037188,15.571439
36 Schodiště 12 50.037094,15.570108 30 schodů
37 Nevyhovující přechod pro chodce - 50.036127,15.572868
38 Vertikální rozdíl 12 50.036182, 15.573267
39 Schodiště 14 50.03786,15.569851 21 schodů
40 Schodiště 14 50.037898, 15.569591 6 schodů
42 Podélný sklon 16 50.037819, 15.573184

BOHUSLAV -  Databáze relevantních bariér vyfiltrovaných dle hodnot parametrů v lokalitě č. 1 - Přelouč
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9. Závěr 

V obecné rovině bylo z úvodní analýzy zjištěno, že v současné době je stále prostor pro 

zkvalitnění a zjednodušení života pohybově znevýhodněných osob. Ulehčení by přinesl 

například autorem navržený nástroj k personalizaci dat o bariérách. V úvodu uvedená 

motivace k vytvoření jeho návrhu, kterou byla diverzita existujících fyzických 

znevýhodnění, jež mohou omezovat různé jedince na pohybu, se ukázala i po provedení 

praktických měření, mapování a otestování zobrazení dat pro konkrétní osoby jako 

správná úvaha. Testování personalizačního nástroje bylo pro všechny čtyři osoby 

s různými druhy pohybového znevýhodnění provedeno ve dvou stejných lokalitách. 

Tento test pak ukázal rozdílné výsledky v počtu i typech bariér, které jednotlivé osoby 

dokážou překonat a které nikoliv, a tudíž je informování právě o těchto bariérách pro ně 

zásadní. 

Bakalářská práce splnila všechny body ze zadání a navržený nástroj byl otestován na 

příkladech pro konkrétní jednotlivce. Vylepšením navrhnutého nástroje by mohlo být 

zavedení více parametrů a otázek v úvodním formuláři na základě kterých by nástroj 

přesněji určil doporučené hodnoty popisující jednotlivé typy bariér pro konkrétní 

osobu.    

Dalším krokem bude kontrola funkčnosti nástroje praktickým ozkoušením v terénu a 

získání zpětné vazby od jednotlivých uživatelů. Vzhledem k tomu, že se jedna 

namapovaná lokalita nacházela v Belgii a druhá v České republice, budou současně 

nasbíraná data použita k porovnání přístupu ke stavebním prvkům a důrazu na 

bezbariérovost při jejich projektování ve dvou různých evropských zemí. Pro reálné 

naprogramování tohoto nástroje a jeho uvedení do praxe v širším měřítku by bylo 

zapotřebí zvýšit počet sbíraných dat v terénu dle zpracovaných metodik, protože 

nedostatek dat o bariérách je dlouhodobým problémem. 

Ke zpracování bakalářské práce bylo využito textového editoru MS Word, tabulkového 

softwaru MS Excel a AutoCADu 2019  
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