Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně. Proč si nechat udělat audit
bezbariérovosti?
Milena Antonovičová (5. setkání KpBB, 28. 5. 2019) je stavební inženýrkou a v rámci svého
členství v Poradním sboru pro bezbariérové Brno se tak zabývá především bezbariérovostí
budov a veřejného prostoru. Dále konzultuje dokumentaci pro projektanty, hodnotí projekty
pro vládní výbor osob se zdravotním postižením či fond dopravní infrastruktury. Její
přednáška se zaměřila především na audity bezbariérovosti budov a identifikaci
nejčastějších chyb.
Bezbariérové řešení je v současném stavebním zákoně definováno jako „vytváření prostředí,
které umožní samostatný a bezpečný pohyb všem uživatelům“, z čehož pak u některých
skupin osob vznikají jednotlivé požadavky. Stavební zákon pamatuje na „osoby s pohybovým
omezením/postižením, tj. osoby na vozíku, s berlemi, s chodítky, po úrazu, těhotné ženy,
malé děti, osoby doprovázející dítě v kočárku; osoby se zrakovým, sluchovým nebo
mentálním omezením/postižením; seniory; osoby dočasně zdravotně indisponované a
cizince“, což odpovídá zhruba třiceti procentům populace. V zahraničí do skupin lidí s
omezenou schopností pohybu a orientace spadají i osoby s vnitřním postižením či alergici.
Senioři spadají do různých výše vymezených skupin, které se zároveň často překrývají,
nicméně na jejich potřeby se často nemyslí. Paní Antonovičová podrobně popsala
jednotlivéskupiny a požadavky ve své prezentaci
https://www.kjm.cz/data/fotogalerie_2019/Antonovicova.pdf, v níž uvedla i řadu obrázků s
příklady špatné i dobré praxe.
Při tvorbě bezbariérového prostoru je třeba myslet nejen na možnost samotného pohybu, ale
i fungování v něm – tedy aby jeho různé prvky jako jsou výtahy, dveře či přepážky byly v
dosahu. Bezbariérovost budov i veřejného prostoru je nutné řešit jako funkční celky. O
prostoru je tak nezbytné uvažovat jak v jeho horizontální, tak ve vertikální rovině, a to nejen
kvůli výšce překážek pro nevidomé osoby. V praxi to znamená např. vhodné umístění
tlačítek od výtahu tak, aby byly v dosahové vzdálenosti ruky uživatele vozíku, což nabývá
dalších podob, pokud má onen uživatel omezenou možnost pohybu horních končetin. Na
funkčnost je nutné myslet i na hygienických zařízeních a veřejných wc – musí být zajištěna
dobrá manipulovatelnost, mísa s dobře držícím prkénkem, na které se dobře nasedá a i
sesedá a vhodně umístěné umyvadlo. Nejen prostor, ale i věci v něm mohou být bariérové,
což je i příklad koše s nášlapem na bezbariérovém WC… Mezi další nejčastější problémy
patří povrchy chodníků, což přednášející dala do kontrastu Švédska – místo záplatování se
udělá celý povrch chodníku. Takové úpravy přitom nejsou výhodné pouze pro osoby
s omezenou schopností pohybu, ale i pro všechny ostatní.
V případě nevidomých osob je základním problémem získávání informací a orientace v
prostoru a rovněž jsou pro ně klíčové povrchy cest (nejen již zmiňovaného chodníku). Určují
místa, kdy se charakter cesty mění, k čemuž slouží např. hmatná dlažba – vystouplé puntíky
na okraji chodníků, které značí, že následuje silnice. Zatímco s hmatnou dlažbou se v Česku
již často pracuje, cesty k přechodu se zanedbávají. Chybí funkční vodící linie, což může být
zídka plotu či obrubník a ve volném prostoru pak umělé vodící linie na povrchu chodníku. V
Brně je rovněž nedostatek kontrastních schodišť, tj. kontrastní označení prvního a
posledního schodu. Zvlášť venkovních schodišť je označeno minimum. Kontrast je důležitý
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také u překážek či u označení dveří. Často zůstávají neviditelné sloupy a neoznačené
prosklené plochy, o nichž nemají slabozrací lidé ani potuchy.
V případě neslyšících a nedoslýchavých lidi je třeba řešit přístupnost komunikace a přijímání
akustických informací. Kromě dostupnosti indukčních smyček a psaných informací je rovněž
důležité myslet na uživatele znakového jazyka. Čeština je totiž pro řadu neslyšících de facto
cizím jazykem a někteří písmo neovládají. Klíčová je tedy účast lidí se specifickými nároky
na tvorbě legislativních opatření. Přehlíženou skupinou zůstávají senioři: zelená na
semaforech nesvítí dostatečně dlouho, místa pro odpočinek jako jsou lavičky atd. chybí.
V otázce legislativy je největším úskalím nejednotné rozdělení kompetencí (které se
překrývají), a nejasné rozdělení odpovědnosti. Do procesu výstavby pak zasahuje množství
subjektů, které se musí dohodnout na konečné podobě. Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je
nepřehledná, matoucí a uživatelsky složitá. V předpisech jsou časté rozpory, chybí možnost
odborné konzultace a ukázka vzorových řešení. Komplikovanost vyhlášky a její
implementace pak znamená, že mnoho lidí, včetně projektantů a koncových uživatelů,
netuší, jaké řešení je správné. Rovněž je důležité mít bezbariérovost na paměti už od
začátku, a nikoli snažit se stav vylepšit až poté. Taková řešení zůstávají většinou polovičatá.
Také následné úpravy budov či veřejného prostoru musí být promýšleny s poukazem na
bezbariérovost. I počáteční bezbariérový stav se totiž může následnými úpravami snadno
zničit. Pokazit bezbariérovost lze i užíváním prostoru, tvorbou překážek jako jsou zahrádky,
koše, reklamní áčka apod. U ramp je podstatné přemýšlet nad možností užívání prostoru, tj.
zajistit dostatečnou manipulativní plochu a přístupnost zvonků z pevné země.
Bezbariérové řešení neznamená vytvořit pouze jednu budovu či část, ale celou síť
přístupnosti, tj. myslet na návaznost jednotlivých řešení. Prospěšná je rovněž standardizace
a kompatibilita technologií. Jako dobrý příklad bezbariérovosti a informačního a orientačního
systému je uvedeno středisko Teiresiás. To zároveň vytvořilo manuál, jehož součástí jsou i
informace ohledně přístupnosti. Snaží se bezbariérovost zavést na celé univerzitě, přestože
realizace postupuje pomalu. Podobné manuály a příklady dobré praxe, které fungují, mohou
velmi dobře sloužit i dalším institucím a pracovištím.
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