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Současná situace
• Plánování dle potřeb majoritní společnosti
• Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
• Dodržování není vymáháno
• Konzultační orgány – stanovisko není povinné ani závazné

Města věnující se v systematickému
odstraňování bariér
• Systematické odstraňování bariér?
• Také další města řeší bezbariérovost na svých územích
Tab. 1 Seznam identifikovaných městských samospráv, jež řeší systematicky otázku bezbariérovosti

Město

Název pracovní skupiny

Olomouc

Projekt bezbariérová Olomouc

Pardubice

Komise pro bezbariérovost

Praha

Komise Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou

Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno

Metody výzkumu
• Semistrukturované rozhovory
Tab. 2 Seznam komunikačních partnerek

Komunikační
partnerka
Jarmila
Ilona
Elena
Linda
Kateřina

Město

Věk

Délka praxe

Olomouc
Pardubice
Brno
Praha
Praha

36 let
54 let
42 let
33 let
42 let

9 let
16 let
8 let
6 let
2 roky

Počátky systematického odstraňování bariér
• První iniciativy na počátku 21. století
• Důvody: nedodržování vyhlášky a požadavky neziskových organizací
• Důležitá politická reprezentace + klíčový partner v rámci samosprávy

Hlavní myšlenky
• Dodržování zákonných norem a povinností
• Koordinace aktivit na svých územích
• „Sdílení informací mezi všemi zapojenými subjekty je to nejcennější, co zde
vzniká“.

• Šíření myšlenky bezbariérového prostoru do městských institucí

Klíčoví partneři
• Různé role: odborníci x „informátoři“
• Účast v týmu je dobrovolná
• Nejdůležitější partneři: dopravní podnik a správce městských
komunikací
Tab. 3 Počet členů v jednotlivých kategoriích za jednotlivé orgány
Olomouc
Městská
samospráva
Městské
organizace
Neziskové
organizace
Odborníci
Ostatní
Celkem členů

Pardubice

Praha

Brno

6

7

4

8

2

1

3

5

2

8

6

3

0
3
13

0
2
18

1
2
16

2
6
24

Ukotvení v rámci samosprávy
• Různá umístění v rámci městské samosprávy
• Pracovní skupiny vs. oficiální poradní orgány Rady města
Tab. 4 Umístění jednotlivých orgánů v rámci městských samospráv a jejich statuty

Město

Odbor

Olomouc

Sociálních věcí

Pardubice

Školství,

kultura

Statut
Pracovní skupina
a Pracovní skupina

sport

Praha

Rozvoje a financování Komise Rady města
dopravy

Brno

Zdraví

Poradní a iniciační orgán Rady města

Cílová skupina
• Dle vyhlášky 398/2009 Sb.
• Prostor přístupný pro všechny
• „Základní principem při efektivním odstraňování bariér je znalost základních potřeb cílové skupiny.
Je nutné porozumět těmto potřebám, aby nedocházelo ke špatné implementaci opatření, jež by
mohla ve výsledku generovat nové bariéry“

• Osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním omezením,
osoby v pokročilém věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě
v kočárku nebo dítě do tří let věku
• Skutečná reflexe prostorových nároků cílových skupin?
• Diametrálně odlišné prostorové nároky
• Především bariéry pro osoby s pohybovým omezením

Nástroje k odstraňování bariér
• Strategické/koncepční dokumenty
• Vlastní rozpočty
• Rozpočty dotčených organizací
• Vnější zdroje: Evropské a státní programy podpory
• Národní rozvojový program mobility
• Státní fond dopravní infrastruktury

• Grantové podpory
• Účast v dalších poradních skupinách
• „Tímto se mi i daří dostávat potom jako tu bezbariérovost do běžných
dokumentů města, které se netýkají jenom té sociálky.“

Strategické dokumenty
• Nastavení dlouhodobých cílů
• Důležité pro rozhodování
• Rozdíl v zaměření jednotlivých dokumentů
Tab. 5 Koncepční dokumenty jednotlivých orgánů

Dokument

Aktuálnost

Obecné cíle

Projekt bezbariérová Olomouc
včetně aktualizací

ano

Koncepce bezbariérovosti města
Pardubice

ne

Koncepce odstraňování bariér ve
veřejné hromadné dopravě v
hlavním městě Praze

ano

městě Praze do roku 2025.

ano

Vytvořit přístupné prostředí umožňující bezpečný a
samostatný pohyb všech občanů bez ohledu na jejich
zdravotní stav

Akční plán Poradního sboru pro
bezbariérové Brno

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.
Bezbariérová veřejná hromadná doprava v hlavním

Vlastní rozpočty
•
•
•
•

Kapitola v rozpočtu zaštiťujícího orgánu
Nejsou fixní
Odstraňování bariér a projektová příprava
Pouze drobné investice

Tab. 6 Financování jednotlivých orgánu v roce 2018

Město

Vlastní rozpočet

Výše rozpočtu

Olomouc

x

-

Pardubice

x

-

Praha

✓

27 000 000 Kč

Brno

✓

10 000 000 Kč

Rozpočty dotčených organizací
• „Ono to (agenda bezbariérovosti) má samozřejmě hrozně blízko ke
kolegům, co mají na starosti seniory. Má to hrozně blízko ke kolegyni,
co má na starosti rodinnou politiku, takže my tak jako hodně
spolupracujeme. Takže když zrovna teďka kolegyně prostě v rodinné
politice řeší integrační hřiště, tak ty jsem jí tam prostě nastrčila já,
protože na ně nedokážu odjinud sehnat peníze a ona dostala peníze z
ministerstva. Tak prostě ty věci jako řeším já, ale z jejího rozpočtu.“

Grantové podpory
• „Ono za 1 200 000 Kč neuděláme zázrak, že jo, vždyť víte, kolik stojí
bezbariérový výtah a tak dál, ale my můžeme pomoct něco nastartovat.“
• Různé podmínky
Tab. 6 Grantová podpora

Město

Dotační program

Částka

Maximální výše dotace

Olomouc

Ano

Min. 500 000 Kč

400 000 Kč

Pardubice

Ano

1 200 000 Kč

Není stanoveno

Praha

Ano

10 000 000 Kč

Brno

Ne

-

Dle tematické oblasti

Max. 900 000 Kč
-

Typy činností
• Odstraňování bariér
• Nejčastěji zastávky MHD, bezbariérové přechody

• Koncepční a metodická činnost
• Nastavování procesů a spoluprací
• Mapování

• Osvětová činnost
• Aktivity pro širokou veřejnost přibližující danou tématiku

• Různá aktivita jednotlivých činností

Zájmové oblasti
• Prioritní oblast doprava
Tab. 7 Zájmové oblasti vybraných pracovních týmů

Samospráva
Zájmová oblast

Praha
Olomouc

Pardubice
koncepce

činnost

Brno

Doprava

✓

✓

✓

✓

✓

Městské instituce

✓

✓

X

✓

✓

Veřejné služby

✓

✓

X

✓

✓

Bydlení

✓

✓

X

X

✓

Cestovní ruch

✓

✓

X

✓

X

Informace a komunikace

✓

✓

✓

✓

✓

Výběr lokalit
• Různé strategie k definici
nejdůležitějších bodů
• Bezbariérové trasy
• Prostorový aspekt – počátky v
centrálních částech
• Celoměstský význam

Obr. 1 Mapa bezbariérových tras

Rozhodování
• „ Jak je ta konkrétní akce důležitá z celopražského významu případně
pro cílovou skupinu, protože třeba z celopražského významu to není
důležité, ale jestli je tam nějaký denní stacionář a je potřeba k tomu,
jak často to využívá ta cílová skupina nebo by to využívala a plus
poměr nákladů samozřejmě.“
• „Jaká je charakteristika toho místa, to znamená, jestli to opravdu je
frekventované místo nebo jestli se jedná o třeba zastávku někde na
okraji, která v podstatě z pohledu využitelnosti těch lidí je někde na
minimální hranici, i když samozřejmě netvrdíme, že není důležitá i pro
toho jednoho vozíčkáře, ale zase když máme oproti tomu podnět na
významné tepně, tak se přikláníme spíše k tomu.“

Práce s veřejností
• Cenné informace o prostoru
• Skutečné potřeby uživatelů

• „Tlak na to, aby se skutečně ta participace rozšířila právě ve směru
samosprávy, neziskovek, uživatelů a veřejnosti, ten je obrovský“
• Konkrétní členy poradní skupiny, emailové adresy, webové stránky
• bariery@brno.cz

Institucionální problémy napříč samosprávami
• Stavební úřad – schvalování nevyhovujících projektů
• řešení Pardubice a Olomouc
• Školení referentů stavebního úřadu – zkušenost z kompenzačními pomůckami „mají
povědomí o tom, že něco takového existuje“
• „To je hodně dobré tam mít, ale zase jako aby vám někde šel zástupce státní správy, to je
velký majstrštyk, tam to bylo na osobním kontaktu, který jsme si živili od začátku.“

• Poradní orgány Prahy a Brna - oficiální připomínková místa

• Ochrana památkové péče
• Uplatnění vyhlášky ve prospěch státní památkové péče

Legislativní problémy
• „Ono často jsou to jenom opravdu jen snížená obruba na přechodu, ale
na to potřebuje úplně stejně to stavební povolení, to je strašně
nešikovné. Takže my jsme tady před Rudolfinem, kde je i bezbariérový
vstup, jsou tam krásné koncerty, ti lidi samozřejmě chtějí tam jezdit a
myslím, že nějaké jako pár metrů dodláždění a něco se snad museli k
tomu vyjadřovat asi 50 nějakých síťařů a trvalo to strašně dlouho a pak
prostě jsme zjistili, že se tam opravdu jako složili dvě cihly, já to
přeháním samozřejmě, ale trvalo to tak neskutečně dlouho, než prostě
proběhl ten celý proces, ale zatím to jinak neumíme legislativně.“

Legislativní problémy
• „Měla jsem třeba podnět od paní, že by potřebovali snížený obrubník, protože
doprovází dceru, která je na vozíku a nemůžou se dostat z jednoho místa na
druhé. A prostě okomentovala mně to způsobem, že vlastně nevidí problém v
tom snížit ten obrubník, vždyť to je přece záležitost pár dní a pár peněz, ale
tam jde prostě o to, že v okamžiku, kdy snížíme ten obrubník, tak pro
nevidomého člověka, který po tom chodníku půjde, to není bariérou pro to,
aby si dal pozor, že vstupuje do vozovky. To znamená, snížení hrany
obrubníku pro přecházení musí být vždycky doprovázené úpravami pro
nevidomé a tím už se vlastně mění celý statut té stavby a už nám začíná ten
koloběh toho stavebního řízení, který prostě znemožňuje to, aby se ta úprava
udělala v krátké době za v podstatě minimálního úsilí, jo, to znamená, pokud
budu snižovat hranu obrubníku u přechodu, u místa pro přecházení, tak tam
vždycky musím osadit prvky pro nevidomé, bez toho to prostě nejde.“

Inspirace
• Zapojení stavebního úřadu do týmu
• Základní plán zimní údržby
• Brno – osvětová činnost
• Know-how často nepřenositelné – vše je o lidech
• „Já tam fakt vnímám, že nakonec ty mezilidské vztahy jsou to nejdůležitější
úplně všude, můžete si nastavovat ty systémy jak chcete, ale ve chvíli, kdy
prostě tam nemáte člověka, který chce pracovat a který jako vnímá, že je jako
motivovaný něčím, tak prostě se jako z toho můžete klidně zbláznit.“

Vlastní pozorování
• Zakládající generace vs. nová generace
• „Teďka je zajímavé a dost se používá nivelizace povrchů, prostě vozovka
stejně vysoko jako chodník, že jo, bez žádných jako bariér, obrubníků a
všeho, je to nesmírně příjemné pro pěšáky, ten prostor je pro ně prostě
přehledný, příjemný, jednoduchý na ten pohyb, to všechno ano, ale bohužel
zrovna ta nivelizace velmi nevyhovuje třeba nevidomým, protože ten
prostor je pro ně nepřehledný, že jo, oni potřebují vodící linie.
V nivelizovaném povrchu mají jedinou šanci a to jsou umělé vodící linie, to
pro ně není optimální, takže tohle je třeba situace, kde potom ty zájmy té
pěší dopravy a vlastně zájmy těch neziskovek, které sdružují osoby se
sníženou schopností orientace v tomhle případě zejména, tak na sebe přece
jenom trošku narážejí a když potom dojde k diskusi, hlasování, tak já bych
radši, kdyby tam ty síly byly trošičku vyrovnané, což nejsou v tuhle tu chvíli
no, ale to se nedá nic dělat.“

Děkuji za pozornost

