Přístupy městských samospráv k problematice bezbariérovosti. Jakým způsobem je
systematicky řešena bezbariérovost ve velkých městech?
Přednáška Jany Línové (6. setkání KpBB, 25. 6. 2019se zabývala přístupem městských
samospráv k tématu bezbariérovosti. Vycházela z geografického výzkumu zaměřeného na
čtyři města – Brno, Prahu, Olomouc a Pardubice, která se v rámci Č systematicky věnují
odstraňováním bariér. Plánování veřejného prostoru probíhá podle potřeb majoritní
společnosti, což může lidi s postižením segregovat z jeho užívání. Bezbariérová řešení
naopak neznamenají řešení pouze pro určitou cílovou skupinu, ale jedná se o opatření, ze
kterých těží i majoritní společnost. Jejich cílová skupina totiž není neměnná, ale občas do ní
spadá každý z nás. Týká se i starších lidí, zraněných, těhotných či osob doprovázejících
malé dítě.
V rámci České republiky existuje vyhláška Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která mluví o technických specifikacích
designu veřejného prostoru, její dodržování ale není fakticky vyžadováno. Vznikají tak stále
nové a nové bariéry. V rámci čtyř představených měst existuje komplexní agenda, která se
odstraňováním bariér zabývá. V praxi to znamená, že v nich působí pracovní skupiny, které
mají na starost přístupnost. První iniciativy začaly vznikat na počátku 21. století, Brno se
přidalo v roce 2017. Důvodem ke zřízení komplexní agendy bylo především nedodržování
vyhlášky a požadavky neziskových organizací, které zůstávaly nevyslyšeny. Orgány, které
se systematicky bezbariérovostí zabývají, mohly vzniknout až díky vhodné konstelaci – našel
se dostatečný počet lidí, mezi kterými o tomto tématu panovala základní shoda, a také
příslušná politická reprezentace, která si jej vzala za své. Každá snaha proměnit město je tak
ve své podstatě politická.
Základní myšlenkou vzniku pracovních skupin bylo dohlížet na dodržování vyhlášky, tak aby
nevznikaly další bariéry v prostoru. Klíčová je vzájemná koordinace aktivit, kdy dochází k
přenosu a vzájemné výměně informací mezi konkrétním problémem a sborem. Agenda
pracovních skupin se často překrývá s dalšími orgány, např. oblastí zaměřenou na seniory.
Je tedy třeba vzájemná spolupráce na více úrovních. S výjimkou Prahy, která poskytuje i
menší finanční odměny, zůstává členství v pracovní skupině dobrovolné. Praha, Olomouc a
Pardubice mají dotační programy pro veřejné i soukromé organizace, o které lze žádat. Mezi
typy činností, které pracovní skupiny vykonávají, patří odstraňování bariér, koncepční a
metodická činnost, kam spadá nastavování procesů a spoluprací a mapování, a osvětová
činnost.
Sbory se skládají ze zástupců městské samosprávy, městské organizace, neziskových
organizací, odborné obce a politiků. Ve zkoumaných městech se jednotliví členové postupně
různě obměňovali podle toho, jak byli či nebyli aktivní. Z rozhovorů, které Jana Línová
uskutečnila, vyplynulo, že je podstatné, aby lidé působící v poradních sborech vzali otázku
bezbariérovosti za svou a zároveň měli určité rozhodovací kompetence. Agenda, kterou by
členové měli vykonávat, je monitorování aktuální situace, navrhování investiční záměry či
koordinování investičních záměrů na svých územích. Pro efektivní odstraňování bariér je
zásadní nadefinování cílových skupin a uvědomění si jejich potřeb. Cílem je tak vytvoření
prostoru pro všechny, nicméně lidé s odlišnými nároky, jako jsou lidé nevidomí a neslyšící,
mají tak různé nároky, že z přístupnosti nakonec vypadnou. Je tedy třeba různé nároky
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koordinovat. V každém městě existuje koncepční dokument zahrnující dlouhodobé cíle.
Olomouc a Pardubice si vytyčily za obecné cíle „Odstraňování existujících architektonických,
technických bariér případně i informačních a komunikačních. Pozornost je věnována také
důslednému předcházení vzniku bariér. Důraz je kladen i na osvětu veřejnosti o životě a
potřebách handicapovaných spoluobčanů “, pro Prahu je prioritní „Bezbariérová veřejná
hromadná doprava v hlavním městě Praze do roku 2025“, Brno má ambici „Vytvořit přístupné
prostředí umožňující bezpečný a samostatný pohyb všech občanů bez ohledu na jejich
zdravotní stav“, což je specifikováno v akčním plánu, který se vytváří každý rok podle
aktuálních potřeb.
Snaha o bezbariérovost naráží na různé institucionální problémy napříč samosprávami.
Nepřekonatelnou překážkou se zatím zdá památková péče, která stojí nad vyhláškou o
bezbariérovosti. Další problémy nastávají se stavebním úřadem, který schvaluje nevyhovující
projekty. Částečným řešením by byla účast člena stavebního úřadu v pracovní skupině.
Přestože stavební úřad vykonává státní správu a nemůže být oficiálním členem poradního
orgánu samosprávy, v Olomouci a Pardubicích se jim podařilo tuto překážku částečně
prolomit. V Olomouci uspořádali školení referentů stavebního úřadu, kde je seznámili s
vyhláškou a kompenzačními pomůckami a tím dosáhli alespoň základního povědomí na
straně stavebního úřadu, čímž se vzájemná spolupráce zlepšila. V Pardubicích se jim přímo
podařilo získat člena z řad stavebního úřadu do pracovní skupiny.
Vytváření bezbariérového města naráží i na další legislativní problémy. Ani zdánlivě banální
věci nelze vyřešit snadno a rychle. I na obrubník je někdy třeba žádat stavební povolení a
celý proces zatím nejde legislativně urychlit. Navíc se při stavebních úpravách musí myslet
na všechny skupiny tak, aby byla zachována bezbariérovost. I pomyslná maličkost jako je
snížení obrubníku pro uživatele vozíků tak musí být doprovázená stavebními úpravami pro
nevidomé osoby, což znamená nové stavební řízení. Přednášející na závěr svého příspěvku
představila inspirativní kroky zefektivňující zavádění opatření, které vedou k bezbariérovosti
města. Je to již vzpomínané zapojení stavebního úřadu, dále základní plán zimní údržby,
který funguje v Olomouci, či osvětová činnost fungující v Brně.
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