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MĚSTO A JEHO NEVIDITELNÉ BARIÉRY 

aneb Každodenní život lidí se zrakovým postižením nejen v Brně 

veřejná diskuse - záznam 

16. 8. 2011 

Organizátor: Bezmezí, o. s.  

Program připravila:  Lenka Pláteníková, Bezmezí, o. s.  

Moderátor:  Jiří Honzírek, dobrovolník Bezmezí, o. s. 

 

Hosté: 

• Ing. Milena Antonovičová, odborná konzultantka pro bezbariérové prostředí 

• Josef Konečný (účastník s těžkým postižením zraku), externí spolupracovník společnosti 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., konzultant v oblasti architektonických bariér v Brně pro zrakově 

postižené.  

• Ing. arch. Jan Foretník Ph.D., Fakulta architektury Brno, odborný asistent, spolu s panem 

Konečným vedou předmět Neviděné město, který směřuje k tématice bariér ve městě. 

• MgA. Veronika Loušová, Czech design, o. s., designérka. 

• Ing. Jiří Valníček, Dopravní podnik města Brna, provozní ředitel. 

• Ing. Josef Buchta, Magistrát města Brna, vedoucí oddělení veřejné a individuální dopravy. 

• Bc. Roman Kabelka (účastník s těžkým postižením zraku), TyfloCentrum Brno, o. p. s. Testuje 

přístupnost webových stránek, poskytuje poradenské služby týkající se implementace 

přístupnosti s ohledem na uživatele s těžkým postižením zraku. 

• Mgr. Lucie Galčanová , FSS MU Brno, výzkumná pracovnice Institutu pro výzkum reprodukce 

a integrace společnosti. 

• Milan Dvořák, Škola pro výcvik vodících psů, Vodící pes, o. s., vedoucí a školitel. 

• Mgr. Lenka Pláteníková, Bezmezí, o. s., zakladatelka a místopředsedkyně Bezmezí, o. s., 

organizátorka diskuse.  

• MUDr. Zora Prosková, Magistrát města Brna, vedoucí odboru zdraví. 

Další přítomní: 

• Ing. Petr Karásek, Tyfloservis, o. p. s., vedoucí krajského střediska. 

• Pracovníci Ligy vozíčkářů.  

• Nevidomí účastníci. 

• Veřejnost.  
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Moderátor:  Dnešní večer můžeme brát jako diskusi, dialog… Znamená to, že kdokoli bude mít nějaký 

názor, nápad, poznámku, myšlenku, impuls, inspiraci, asociaci, tak se prosím hlaste. Já doufám, že to 

stihnu sledovat a dávat prostor všem účastníkům.  

Teď prosím Lenku Pláteníkovou, jestli by nás mohla krátce seznámit s tím, jak se člověk s těžkým 

postižením zraku orientuje v prostoru.  

 

ORIENTACE ČLOVĚKA S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM ZRAKU V PROSTORU 

Lenka Pláteníková:  Nejdůležitější pomůckou, která pomáhá zrakově postiženým lidem při pohybu a 

orientaci je bílá hůl. Její funkce spočívá v mapování prostoru před nevidomým člověkem, a to v dolní 

polovině těla. Bílou holí se dělají oblouky zhruba v šíři ramen. Dotýká se přitom pouze v krajních 

bodech oblouku, příp. může klouzat po zemi v celé šíři oblouku. Tato druhá technika je bezpečnější.  

Nevidomého vždy musí na jedné straně něco vést, je to tzv. vodící linie. Ta je buď přirozená, nebo 

umělá.  

  
 

Dále se k orientaci ve větších městech využívá vysílačka pro nevidomé (VPN), která vyvolává 

akustický signál na různých důležitých objektech.  

Třetí pomůcka je vodící pes.  
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VODÍCÍ LINIE 

Přirozené vodící linie jsou například zdi obytných domů, vyšší obrubníky, nebo rozdíl dvou odlišných 

povrchů, např. rozhraní trávníku a chodníku, reliéfní a hladké dlažby…apod. 

Tam, kde nejsou přirozené vodící linie, by měly být umělé. Ty jsou většinou dvojího typu: žlábkové 

nebo dlažba s výstupky.  Dlažbou s výstupky jsou většinou řešené signální a varovné pásy.  Ty vedou 

k orientačně důležitému místu, nejčastěji k přechodům přes vozovku. Signální pás vede od přirozené 

vodící linie k varovnému pásu, který je na něj kolmý. Varovný pás je před nebezpečným místem, tedy 

před začátkem přechodu. V určitých situacích může mít i vodící funkci, např. na nástupištích nebo 

podél okraje cyklostezky a chodníku.  

 
 

AKUSTICKÉ PRVKY 

Nevidomý člověk využívá k orientaci také akustické prvky. Patří sem například již zmíněná vysílačka 

pro nevidomé. Zde v Brně je ozvučená městská hromadná doprava, důležité budovy ve městě a 

semafory na křižovatkách. Zřejmě všichni znáte spíše výstup, a možná jste doposud nevěděli, co jej 

vyvolává. Na vysílačce jsou vystouplá tlačítka s čísly: každé číslo je určeno pro určitý typ akustického 

hlášení. Tlačítko 1 a 2 je pro hlasový výstup u budov, tlačítko 3 a 4 pro hlasový výstup MHD (akustický 

popis čísla tramvaje nebo autobusu, směr, kterým jede). Tlačítko č. 5 je pro semafory. Ozvučeny jsou 

také lístkové systémy na poštách.  

Vysílačka může být externí nebo přímo zabudována v holi. Ta je sice praktičtější, nicméně nevýhodou 

je větší tíha hole.  

 

VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ PRVKY 

Pro slabozraké se používají tzv. vizuálně kontrastní prvky. Jedná se o kontrastní značení, např. 

označení horní hrany schodů. V podchodu pod Hlavním nádražím jsou označené sloupy umístěné 

v prostoru. Dále by měly být označené zejména prosklené plochy a to pruhem ve výšce očí (150 – 

170cm od země). Pruh musí mít výrazně kontrastní barvu vzhledem k okolí.  

 

PŘIROZENÉ PRVKY 

Kromě těchto prvků pomáhají k orientaci nevidomého i přirozené věci, např. pach a vůně, přirozené 

zvuky, které my vidící téměř nevnímáme. Příkladem může být fontána na Náměstí Svobody, ruch 

frekventované ulice, případně i určitý dojem nebo atmosféra prostředí. Poznáte, jestli jste 
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v obrovském prostoru plném lidí, nebo jste v úzké uličce. Odlišit zvukové prostředí pomáhá i bílá hůl 

– její zvuk se odráží od okolních objektů a také dává informaci o tom, jak vypadá prostředí kolem. 

Všechny tyto prvky nějakým způsobem napomáhají tomu, aby nevidomý člověk věděl, jak okolí 

vypadá a kde je. Pokud použije všechny tyto informace současně, tak mají o to vyšší informační 

hodnotu pro lepší orientaci v městském prostředí.  

 

Moderátor: Já mám na naše hosty dotaz: Jste schopní si vybavit alespoň jedno konkrétní místo, které 

můžete identifikovat prostřednictvím vůně nebo pachu?  

Hosté: Pizza na České, peróny na Hlavním nádraží, vchod do podchodu z Josefské ulice… 

Moderátor: paní Loušová, Vy jste přijela z Prahy, jaké jsou Vaše zkušenosti?  

Veronika Loušová: V Praze jsou to určitě všechny podchody, pak KFC apod.:-). Jde o bezděčné 

indikátory, kterých si člověk všimne během chůze a nemusí mít ani problémy se zrakem. 

 

VLIV UMĚLÝCH VODÍCÍCH LINIÍ NA ŽIVOT VE MĚSTĚ 

Moderátor: A vzpomenete si na nějaké umělé vodící linie a vizuálně kontrastní prvky? Registrujete 

je? Já jsem si například po docela dlouhé době všiml nově zbudované umělé vodící linie u hotelu 

Evropa na Třídě Kapitána Jaroše.  Stereotyp chůze po městě mě nepřinutí si toho všímat jako něčeho 

zvláštního.  Zkuste si vybavit, jestli si toho všímáte vy. Dostávám se tím k otázce, která je možná 

nejvíce mířená na Lucií Galčanovou: Jsme schopní pojmenovat míru vlivu umělých vodících linií a 

vizuálně kontrastních prvků na kolorit města? Jsme schopní něco říct o městě, které je více pokryto 

těmito prvky, a jak se to promítá do každodenního života zrakově postižených? 

Lucie Galčanová:  Myslím, že tato otázka je možná více psychologická. Jak jsou lidé schopní vnímat 

prvky, které pro ně nejsou primárně určeny? Myslím, že to je věc citlivosti celé veřejnosti, aby 

rozpoznala, o jaké prvky jde, komu pomáhají a na základě toho se potom chovala. Znamená to, aby 

na nich nevytvářela tzv. bezděčné bariéry. Nevím, jestli to přispívá ke koloritu města. Mně se zdá, že 

to spíš ukazuje, jak se město a jeho správa snaží něco dodržovat. Vidíme, že se něco děje, mění, 

přibývá práce lidí, kteří se o tyto potřeby starají. Zřejmě nejde o výrazný prvek, protože jsou v každém 

městě stejné nebo aspoň podobné, aby se jejich uživatelé v tom prostoru vyznali.  Ale svědčí to o 

kultivovanosti městské správy a aktivitě lidí, kteří tyto potřeby prosazují. Je otázka, jestli by se to 

mohlo stát nějakým významným prvkem konkrétního místa, ale s ničím takovým jsem se zatím 

nesetkala.  

Moderátor: Paní Antonovičová jsme schopni na základě četnosti jednotlivých faktorů pojmenovat 

město, které je více bezbariérové? Je hustota těchto prvků něčím, co definuje bezbariérovost? Nebo 

co vlastně definuje bezbariérovost? 

Milena Antonovičová: Bezbariérovost veřejného prostředí je mnohem širší pojem než jen tady tyto 

jednotlivé prvky. Většinou ji lidé nějak registrují.  Podle legislativy nemusí být umělé vodící linie např. 

v městských památkových zónách. Tam to závisí na diskusi. V Praze je například centrum udělané 

jinak (jiný typ dlažby) než třeba v Brně.  Většinou jsou bohužel udělané chybně nebo jsou některé 

prvky používány zbytečně. Takže nelze říct, že pokud je někde víc hmatně kontrastní dlažby, tak to 

znamená větší přístupnost města. Obec se sice o něco snaží, ale ten výsledek nemusí být v souladu. 

Bohužel to plyne zřejmě i ze složité legislativy. Další problém je, nakolik jsou tyto prvky 

přizpůsobeny uživatelům, jestli to s nimi někdo konzultuje.  Toto vnímám velmi problematicky. Ve 

světě se některé věci používají jinak, ale u nás není zvykem přijímat modely, které ve světě fungují, 

přestože by byly dobré pro nevidomé i vozíčkáře. 
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Moderátor: Určitě ale existuje měřítko, k němuž lze směřovat. Míra nebo hodnota. Zeptám se pana 

Konečného: Udělují se třeba nějaké certifikace městu, které je bezbariérovější než jiné? Lze si vytyčit 

cíl, ke kterému je možné dojít?  

Josef Konečný: Vůbec neznamená, že čím více těchto umělých prvků, tím lépe. Naopak, tyto prvky 

bychom měli používat, pokud je nedostatek těch přirozených. Myslím, že měřítkem přístupnosti je 

spokojenost zrakově postižených uživatelů s mírou toho, jak se mohou po svém městě samostatně 

pohybovat.  

Moderátor: Co to tedy znamená prakticky? Měli bychom používat dotazníky, ze kterých se to 

dozvíme? Jak funguje přirozená bezbariérovost?  Jak se my, jako veřejnost nebo kompetentní osoby, 

dozvíme, že něco nefunguje? Máme nějaké komunikační kanály? 

Josef Konečný: Kdokoli má ze zrakově postižených uživatelů nějaký problém s orientací v určitém 

místě, může se obrátit na Tyfloservis nebo TyfloCentrum. Snažíme se řešit spíše konkrétní jednotlivé 

případy. Nevidím smysl v tom, aby se všechny prvky umísťovaly úplně všude.  Mě se jeví ta cesta 

operativního řešení konkrétních problémů jako nejschůdnější a nejpřijatelnější.  

Moderátor: Tím jsme se tedy dostali k tématu bariér, a proto poprosím Lenku Pláteníkovou, aby nás 

s tématem seznámila.  

 

Lenka Pláteníková: My jsme vytipovali některá bariérová místa v Brně a rozdělili je do skupin. 

Zkoušeli jsme je na vlastní kůži za simulace slepoty projít s bílou holí. Zkoušela jsem to já a náš 

nevidomý kolega Petr Adamec, takže mu tímto děkujeme.    

 

OBJEKTY V PRŮCHOZÍ ZÓNĚ: REKLAMNÍ CEDULE 

Velmi častý problém ve městě jsou reklamní cedule, tzv. áčka, kolem kterých denně chodíme a 

všichni je tedy známe. Jejich bariérovost spočívá v tom, že blokují přirozenou vodící linii (např. zeď, 

obrubník apod.). U zdi by měl být podle vyhlášky průchozí prostor 1,5 metru. Cedule, které zde stojí, 

nevidomého člověka dezorientují, a někdy je problém se ke zdi vrátit zpět. Pokud jsou tři áčka vedle 

sebe, tak než je zvládnete obejít, můžete zcela ztratit původní směr. 

  
 

Moderátor: Já bych se u toho zastavil. Když jsme konstatovali tento fakt, můžeme s ním něco udělat? 

Máme chodit za majiteli restaurací a žádat je, aby dávali tyto cedule pryč? 
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Milena Antonovičová: Já bych doplnila jednu důležitou věc. Je samozřejmě důležité, aby prostředí 

bylo vytvořené správně bezbariérově, ale také je důležité, aby se správně užívalo. Toto je zrovna ten 

případ – zeď budovy je zde jako přirozená vodící linie, ale protože se špatně užívá, znamená to 

bariérovost. Myslím, že každá reklamní cedule musí mít povolení od městské části.  

Jan Foretník: Problém je, že legislativně to zajištěné je, ale někde pravděpodobně chybí vůle. 

Milena Antonovičová: nebo spíš znalosti.  

Moderátor: Možná spíš není aktivita ze strany občanů? 

Josef Konečný: Když se zmiňujete o aktivitě, tzn., máme chodit za majiteli restaurací? Ano, klidně 

můžete jít a upozornit na to, že vyhláška stanoví, aby tady ten průchozí profil byl zachovaný v určité 

šíři. Co se týká znalosti jednotlivých provozovatelů, snad by mohlo být řešením, aby ti, kteří povolují 

umístit reklamní cedule v tomto prostoru, přidali i upozornění:  Ano, můžete si umístit reklamní 

cedule, ale musíte zachovávat podmínky vyhovující vyhlášce, tzn. odstup od vodící linie. Asi by to 

bylo dobré ve dvou bodech zdůraznit, že pokud se jedná o cedule v průchozí zóně, tak odstup musí 

být 1,5 metru, a při zavěšení alespoň 2,2 metru nad zemí. Otázka je, zda by to pomohlo.  

Jiří Valníček: Pravda je, že chybí povědomí o tom, jak to má být, ale myslím, že chybí také kontrola 

Městské policie.  Ta by měla na tyto věci dohlížet, příp. občané by je na to měli mít možnost 

upozorňovat.  

Josef Konečný: Děkuji za připomenutí. My se v tomto směru snažíme s Městskou policií navazovat 

spolupráci a jejím prostřednictvím některé případy řešit.  

Lenka Pláteníková: Já bych pro ilustraci pustila video. Našli jsme dopravní ceduli na ulici Údolní, je 

umístěná v průchozí zóně přes celou šíři chodníku. Když jsem se jí snažila s bílou holí obejít, bylo to 

velmi nebezpečné. Podařilo se mi to spíš díky tomu, že jsem předtím viděla, jak vypadá. Kdybych ji 

neviděla, tak bych asi byla minimálně jednou ve vozovce.  

Ukázka: http://vimeo.com/27870508 

 

Milena Antonovičová: Já bych jen doplnila, že člověk s bílou holí to možná obejde, ale člověk na 

vozíku je v neřešitelné situaci. On tam přijede, ale pak zjistí, že průchozí prostor je asi 60cm, takže se 

musí vrátit a jet jinudy.  

Josef Buchta: tady se jedná o dopravní značku přechodného značení. Pro ně platí legislativa, jak musí 

vypadat, jak má být ukotvena, v jaké výšce, z jakého materiálu atd. Ta značka splňovala vše, co má. 

Bohužel toto jsou věci, které asi nelze dopředu jakýmkoli způsobem zachytit, ale tato dopravní 

značka tam umístěná být musí.  

Milena Antonovičová: Já s tím souhlasím, ale jestli jste si všimli, tak z té budovy vystupoval takový 

pilíř a ta značka byla umístěna u toho pilíře, takže co kdyby se umístila za něj nebo před něj? 

Josef Buchta: Za pilířem v žádném případě být nemůže, protože nebude vidět.  

Jan Foretník: Stavební práce prochází projektovou fází včetně dočasného dopravního značení. 

Nebývá to tak, že by někdo ze stavební firmy vzal ceduli a někde ji tam umístil. Vše prochází 

schvalovacím řízením na Magistrátu, a musí na to být tedy projekt zpracovaný odborníkem. Ten 

garantuje, že to splní nejen dopravní požadavky, ale i požadavky ostatních prohlášení. V tomto 

prostoru je tohle poměrně neřešitelný problém, protože je komplikované splnit dvě vyhlášky, které 

jdou proti sobě: jedna je viditelnost cedule, a druhá její teoretická nepřemístitelnost, tedy zastavěná 

průchozí zóna.  

Josef Buchta: Já myslím, že ta pravda je někde uprostřed, protože projektanti, kteří projektují, a svým 

razítkem zodpovídají za svůj projekt po celou dobu trvání stavby, si možná neuvědomují všechny 
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souvislosti. Na druhé straně dělník značku vezme a postaví a pak je vina na stavbyvedoucím. Je to 

opravdu diskutabilní, a proto je dobře, že taková diskuse je.  

Je opravdu hodně věcí, které vidící člověk vůbec neregistruje. V rámci jednoho případu k nám přišel 

požadavek umístit zábradlí před určité místo. My se snažíme zábradlí dávat co nejméně, ale pan 

Konečný přišel na společnou schůzku, na kterou občas chodí, a vysvětlil důvody, proč je to místo pro 

nevidomého nebezpečné. Nás ty důvody samozřejmě vůbec nenapadly. Proto je moc dobře, že na 

tyto setkání pan Konečný chodí, debaty s ním jsou velmi užitečně. To zábradlí tam dneska teda je, ale 

je to jen díky diskusi s panem Konečným. 

Josef Konečný: Ano, toto jsou věci, které si vidící lidé samozřejmě neuvědomují, a těžko jim to 

zazlívat. Jak jste se ptal na začátku, jestli lidé vnímají umělé vodící linie, tak mám jednu historku: Když 

jsem šel sem, vystoupil jsem z tramvaje, došel jsem k umělé vodící linii před divadlem, a přímo na ní 

měl nějaký fotograf roznožku a fotil si divadlo. Buď to tedy vůbec nevnímal, anebo nevěděl, k čemu 

to slouží. Těžko to zazlívat, spíš bych se jen přimlouval: mluvme o tom kdekoliv, kdykoliv s kýmkoliv. 

Čím více se to dostane do povědomí co nejvíce lidí, tak to samo o sobě může být prospěšné celé 

věci.  

 

OBJEKTY V PRŮCHOZÍ ZÓNĚ – PROSKLENÉ PLOCHY 

Lenka Pláteníková: Dále jsme prošli ulici Kobližná, kde je několik problémů. Velmi nebezpečné jsou 

například otevřené prosklené dveře u vchodu do potravin.  

Ukázka: http://vimeo.com/27871464 

Milan Dvořák: Nevidomý člověk jde naštěstí většinou s bílou holí, takže dveře najde, ale i přesto je to 

pro něj překážka dost výrazná. 

Josef Konečný: My tady mluvíme o nevidomých, ale je třeba si uvědomit, že sem patří nejen lidé, 

kteří jsou odkázáni na bílou hůl a vodící linie, ale i lidé, kteří vidí velice špatně. Ti si často hůl 

neberou a jdou, a takovou překážku prostě nevidí. Jsou schopní se zastavit půl metru před 

prosklenými dveřmi, pokud je tam vizuálně kontrastní cedulka, páska nebo cokoliv. Pokud tam takový 

prvek není, tak tím sklem projdou. A to se netýká jen slabozrakých.  

Jan Foretník: Ano, týká se to i starších lidí. Stalo se nám to na fakultě při oslavách, kdy se chodilo 

mimo hlavní vchod dveřmi na fotobuňku bez kontrastního pruhu. Večer šel starší pán ven a těmi 

dveřmi prošel.  My tady v místnosti vidíme bez problémů, ale kdyby nám nepopsali, že ty dveře na 

videu jsou, tak jsme je ani neviděli. To je ilustrace toho, co se děje slabozrakým lidem. My nevidíme 

na videu to, co je v reálu, ale oni vlastně taky nevidí to, co my v reálu.  

 

DESIGN A ARCHITEKTURA PRO VŠECHNY? 

Moderátor:  Chtěl bych se zeptat paní Loušové, zda se jedná o otázku určitého designu každé 

budovy, má-li prosklené dveře nebo nemá? Existuje na to nějaká vyhláška, která to pojmenovává? 

Veronika Loušová: Bavili jsme se tu o tom, že ve vyhlášce je zaznamenáno, že dveře mají mít 

kontrastní pruh ve výši očí. Ale ten často chybí nebo je nevýrazný. Myslím, že designéři se těmto 

věcem vědomě vyhýbají, protože během svého studia neprojdou žádným školením a design dělají 

tzv. „na hezko“. To se týká i architektů. O lidech, kteří vidí špatně, se mluví jako o úzké skupině, 

přitom jde o širokou skupinu. Patří do ní i senioři, kterých přibývá. Málokdo si však uvědomuje, že do 

této skupiny může spadnout kdykoliv během dne. Vlastně ty vyhlášky, týkající se bariér, jsou často 

architektům a designérům na obtíž. Neberou je tak, že někomu usnadňují život. Ve světě je trend 

designu pro všechny, přístupnosti a bezbariérovosti v širším kontextu. Ale výchova architektů a 
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designérů v Čechách je taková, že jsou tyto věci jen pro úzkou skupinu lidí, na kterou se můžeme 

vykašlat….  

Milena Antonovičová:  My se pořád bavíme o nějakých speciálních úpravách pro nevidomé, ale mě 

osobně se stalo asi dvakrát, že jsem málem tím sklem prošla. A to jen pro to, že jsem si něco četla, 

nebo jsem se zrovna nedívala. Jednou jsem prošla prosklenou stěnou v obchodě, měla jsem optický 

klam, že ta prodejna je dvakrát tak dlouhá, tak jsem se tam chtěla jít podívat… Takže to je pro 

všechny. U nás je ale pořád ještě tendence, kterou už ve světě opustili, že se dělají speciální úpravy 

pro nějakou speciální skupinu občanů, ale vhodné je vytvářet prostředí pro všechny, jak už zmínila 

paní Loušová.  

Veronika Loušová:  Stačí se podívat např. tady na schody v budově. Označení prvního a posledního 

schodu je velmi nevýrazné a minimalistické zřejmě proto, aby nebyla narušena architektura foyer.   

Takže v podstatě kdyby tam praskla žárovka, tak i já nebo kdokoli z vás, budeme mít problém se zde 

zorientovat.  Vizuálně kontrastní prvky se nemají dělat proto, že někdo špatně vidí, mají se dělat 

proto, aby někdo bezpečně prošel po schodech, nebo se někam bezpečně dostal, a to kdokoliv. To 

je základ, jak by měly být v Čechách bariéry přijímány. Lidé nejsou zatím schopní v tomto směru 

přemýšlet. Bariéry se odstraňují z toho důvodu, že je někdo úmyslně vytvořil. 

Jan Foretník: Já bych chtěl to, co bylo o designu jen podtrhnout. Bojím se, že se opravdu jedná o 

problém výchovy architektů. V první řadě se myslí na to, aby ten design, příp. architektura byli 

krásné, na uživatele se myslí až v druhé řadě.  

My se tu celou dobu bavíme o jedné vyhlášce 398/2009 (Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Ta zahrnuje celou 

tuto problematiku a zahrnuje ji jako celek. Už její název napovídá, že to není pro vozíčkáře nebo pro 

nevidomé, ale je to pro lidi s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým handicapem, tedy např. i pro 

matky s dětmi. 

Milena Antonovičová: Právě termín bezbariérové užívání staveb, poukazuje na to, že by všechny tyto 

kategorie měly odpadnout a je jediná: bezbariérové řešení na užívané stavby. Detaily by se měli 

dořešit podle toho, jaké požadavky určitá skupina má.  

Ještě bych měla jednu věc ke kontrastnímu označení prosklených ploch: shodou okolností je tady 

paní Zdena Šrámková ze Švédska, která tam působí jako konzultantka v oblasti bariér. Oni mají ve 

Švédsku skvělý program, který se nazývá lehce odstranitelné překážky. Jde o jednoduchá řešení, např. 

nějaká prosklená plocha není označená, tak se tam dodělá za pár korun vizuální značení a je to 

v pořádku. Ve vyhlášce je uvedené, že značení má být jednak ve výši očí, a pak asi 80 – 110 cm od 

země (to je pro malé děti).   

 

OBJEKTY V PRŮCHOZÍ ZÓNĚ - AUTA 

Lenka Pláteníková: Dalšími běžnými překážkami jsou nevhodně zaparkovaná auta. Toto je situace, 

kdy auto je přímo na dlažbě, která se dá použít jako jediná vodící linie v prostoru.  



9 
 

  
 

Tímto chodníkem lze jen těžko projít. Stojí na něm židle z restaurace, a pak zde výrazně zasahují zadní 

části aut, takže ten průchozí prostor je velmi úzký.  

 
 

Moderátor:  Já bych se zeptal pana Buchty: Spadá tento způsob parkování pod agendu Vašeho 

úřadu? 

Josef Buchta:  Víte, v České republice jsou dvě zvláštnosti. První je, že vyhlášky a zákony si navzájem 

odporují a legislativa je neskutečně složitá, takže se v tom běžný člověk nezorientuje. 

Druhá věc je absolutní neúcta k legislativě, která v mnoha okamžicích přechází až k neúctě člověka 

k člověku. Toto jsou prostě ty případy a k tomu není co dodat.  

Moderátor: Dá se to nějakým způsobem hlídat, regulovat?  

Josef Buchta:  Máme orgány činné – policie, městská policie. Oni jsou povinní nějak to řešit. Prosím, 

apelujte na ně – jiné řešení není. 

Milena Antonovičová: Konkrétně v této pěší zóně je dovolené parkování jen na vyznačených místech. 

Do té pěší zóny patří celé Moravské náměstí a také ulice Běhounská. Já jsem ten projekt viděla, bylo 

zde pár vyznačených parkovacích míst, takže to vypadalo, že tam nikdo nebude parkovat. Opak je 

pravdou, parkuje se naprosto všude. Takže to je v tomto případě problém Městské policie. Problém 

je to pro nevidomé, rodiče s kočárky, cyklisty… pro všechny.  
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ZBOŽÍ VYLOŽENÉ U OBCHODŮ 

Lenka Pláteníková: Některé obchody mají u svých obchodů vyložené zboží v průchozí zóně. Toto je 

případ květinářství na Kobližné a také vietnamských stánků s oblečením.  

Ukázky: http://vimeo.com/27871610 

http://vimeo.com/27871883 

 

Divák: Mohl bych se zeptat? Na Kobližné byl vidět ten odpadkový koš u stěny, je to v pořádku? 

Lenka Pláteníková: Odpadkový koš může často sloužit jako orientační bod. Takže pokud je tam 

pevně daný, tak může znamenat i informaci o tom, že v jeho úrovni je umístěné něco, co ten 

nevidomý člověk potřebuje najít. Takže ho lze takto využít. Nicméně obejít jej není tak komplikované. 

Já myslím, že je to v pořádku. Holí si vykrýváte dolní polovinu těla, takže takovou překážku vždycky 

najdete.  

Milena Antonovičová: Když se teď řešilo Moravské náměstí, tak ty koše byly dané mimo průchozí 

prostor podél vodící linie. Částečně se jedná o překážku, ale hlavně proto, že se často odtud line 

zápach.  Pokud je to stabilní a je dobrá konstrukce, tak opravdu může sloužit jako orientační bod, ale 

jinak je lepší koše i lavičky dávat od stěny budovy, aby zůstala zachovaná čistá vodící linie.  

 

STÁNKY V PODCHODU 

Ukázka: http://vimeo.com/28208132 

 

Nevidomý divák:  Pro mě je opravdu problém, když mají stánkaři v podchodu pod Hlavním nádražím 

vystavené své zboží před stánkem. Lidé se zastavují, udělá se hlouček a pak je problém tudy projít. 

Velice často se stává, že lidé si prohlíží zboží, couvají, vrazí do vás… Já myslím, že stánky by v těch 

místech vůbec neměly být.  

Josef Konečný: Já s tím v zásadě jako uživatel podchodu můžu souhlasit. Zde je toho zboží opravdu 

nejvíc, nejednou jsem se tam zamotal a odešel s dámskými šaty, zakopával o autíčka o vrtulníky….:).  

Jan Foretník: Na druhou stranu toto je poměrně dvousečná zbraň, protože jde o zdroj příjmu pro 

město. Nemluvím konkrétně o brněnském podchodu, ale obecně. 

Jiří Valníček: Tam jde jednoznačně o nájemné. 

Milena Antonovičová: Ano, zde jsou pronajaté prodejní buňky, ale pochybuji, že má někdo z nich 

pronajatých třeba jen 20 cm před nimi.  

Jiří Valníček:  Myslím, že stánky asi nelze z podchodu zcela odstranit. 

Jan Foretník:  Já myslím, že město, resp. politická reprezentace města se pro to může rozhodnout, 

bude-li chtít. Přijde sice o peníze, ale také o to, že se podchod stane neatraktivním. Řekl bych ale, že 

to je o nějakém řešení toho prostoru, protože ten má nějakou kapacitu, se kterou je možné pracovat. 

Měla by být řešena tak, aby byl podchod průchozí a přitom atraktivní. Je jedna poučka, která tady v 

tomto konkrétním případě nebude fungovat, protože zde není jiná cesta: mimoúrovňové řešení lidé 

neradi používají, protože musí nahoru a dolů. Konkrétně podchody se v Brně spíše ruší, protože lidé 

je nepoužívají a jsou akorát špinavé. Takže řešením je buď úrovňové křížení, nebo to křížení udělat 

atraktivní, přičemž komerce je jednou z cest.  Ale musí to být řešení komplexní. 

Josef Buchta:  Já bych měl otázku: V podchodu se asi před rokem nebo dvěma nalepovala umělá 

vodící linie. Je to smysluplné nebo ne?  

Nevidomý divák:  Když tam nestojí lidi, tak ano. Ale když jsem tam šel jednou bez psa s holí, tak na té 

vodící linii lidé stojí a neodstoupí. 

Josef Buchta: Čili jsme v oblasti bezohlednosti těch lidí… 
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Milan Dvořák: Ale ti lidé můžou stát zády, takže opravdu nevidí… 

Josef Konečný: Ty umělé linie nebyly vytvořeny zrovna nejvhodnější technologií, takže se slouply. 

V tuhle chvíli se pracuje na tom, aby se vyfrézovaly drážky, maximálně by se využily přilepené vodící 

linie, takže by to mělo být průchozí bez problémů.   

Zdeňka Šrámková (konzultantka k bariérám ve Švédsku):  Myslím, že tady ta diskuse je jasný případ 

situace, kdy je zde nutná náhradní vodící linie. Pokud je to podchod, lidé se tam nenaučí to zboží 

exponovat jiným způsobem. Toto je naprosto stejné v jakémkoli městě na světě, že majitelé obchodů 

expandují do pochozích ploch a nedají si říct. Takže je nutné najít náhradní řešení a to je případ kdy je 

potřeba dát umělou vodící linií. 

Lenka Pláteníková: Já bych ráda ukázala fotografií, na které je příklad dobré praxe z Vídně: umělá 

vodící linie je vedená mimo přirozenou. 

 
 

Zdeňka Šrámková: Ještě by mohla být barevná. 

Milena Antonovičová: Tady se jedná o historické centrum Vídně. Bylo dobré, že si při předláždění 

uvědomili, že tam ta vodící linie musí být, a tak ji tam udělali. V Brně je už bohužel historické centrum 

hotové, mimo Zelný trh a nádraží, takže už je těžké tam vkládat nějaké vodící linie.  

 

NEOZNAČENÉ VÝKOPY 

Lenka Pláteníková:  Dalším problémem jsou neoznačené výkopy a staveniště. Je to samozřejmě 

nebezpečné, protože může dojít k úrazu.   
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Moderátor:  Tady se evidentně něco opravuje  -  může tato ohrada stát jinde?  

Josef Buchta: Nemůže, to je stavební výtah. Musí být tam, kde se projektuje, je přišroubovaný ke zdi. 

Milena Antonovičová: Každý projekt má mít část, která se jmenuje plán organizace výstavby. Tam 

by mělo být vše popsané. Např. jestliže se zabere celý chodník, kudy tedy povede náhradní 

bezbariérová trasa? Na ní by měly být samozřejmě nájezdy. Pokud se překope celý chodník, pak taky 

lávky. Já těch projektů dělám celkem hodně, ale toto je naprosto nejhůř zpracovaná část. Já jsem 

neviděla nikoho, že by tam bezbariérovou trasu navrhnul. Tady ten výtah musí být, ale měla by 

k tomu být i obchozí trasa.  

Moderátor: Takže jediné řešení je zajít za stavbyvedoucím? 

Milena Antonovičová: Ta zodpovědnost je částečně i na projektantovi, který to navrhoval, a 

stavbyvedoucím, který to schvaloval.  
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Josef Konečný: Jediný způsob, jak nevidomého člověka před takovou situací ochránit je, že jsme o 

tom informování a snažíme se to prostřednictvím emailové konference rozšířit mezi nevidomé 

uživatele. 

 

PŘEROSTLÁ ZELEŇ 

 
 

Lenka Pláteníková: Přerostlá zeleň je velmi běžný případ bariéry. Blokuje přirozenou vodící linií, je 

nepříjemná a často i nebezpečná, pokud jde o ostré větve jehličnatého stromu.  

Josef Konečný: Zodpovědnost má Správa městské zeleně a jednotlivé městské části podle toho, na 

kterém místě to je. Mnohdy ani městská část nemůže nic udělat, pokud jde o soukromý pozemek, ze 

kterého přesahuje zeleň. Městská část by měla vyzvat majitele, ale sami to ostříhat nemůžou. Někdy 

to řeším já, ale často Petr Karásek☺. 

Petr Karásek: My máme v trezoru nůžky na květenu, a pokud byla nějaká bariéra, tak jsme to 

ostříhali…☺. 

Josef Konečný: Opravdu je to nejrychlejší, nejspolehlivější, a hlavně je to hned.  

 

NEOHRANIČENÉ ZAHRÁDKY 

Ukázka: http://vimeo.com/27872211 

 

Lenka Pláteníková: Já bych zde ráda upozornila na jeden fakt -  zdánlivě jde jen o další překážku jako 

v případě reklamních cedulí, kdy ji musí obejít a odvádí to tak od přirozené vodící linie. Ale v případě 

zahrádek restaurací zde nastává i další nepříjemný problém: v horkém letním dni, kdy sedí na 

zahrádce více lidí, je pro nevidomého člověka nanejvýš trapné obtěžovat bílou holí sedící 

návštěvníky. Je to nepříjemné jak pro něj, tak pro ně. Často je opravdu ztracený ve změti židlí a 

stolků.  

Moderátor: To může vyřešit nějaký chytrý design té zahrádky.  

Veronika Loušová: Já bych se právě ráda zeptala, jak se toto řeší v zahraničí. Protože tam je zahrádek 

víc než tady. Já příznivce zahrádek jsem, ale tady jsou často něčím vypodložené nebo aspoň mají 
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kolem sebe plůtky. V zahraničí je to často jen pár židliček, stolečků, a hned vedle toho je chodník a 

pak je dokonce ještě cyklostezka. 

Zdenka Šrámková: Každý majitel restaurace si musí žádat u města o povolení mít zahrádku. Pokud 

nemá ohraničeno nějakou pevnou stabilní zábranou, tak to nedostane. Všechny ty, co tuto zábranu 

nemají, jsou tedy černé zahrádky. 

Veronika Loušová: Pak tedy to je ve Vídni jedna velká černá zahrádka.  

Zdenka Šrámková: Já jsem mluvila o Stockholmu. Existuje tam takový dokument, ve kterém jsou 

všechny tyto bariéry, o kterých hovoříte, ošetřené. Co se vyžaduje od ramp pro vozíčkáře, až po 

značení vystupujících stavebních dílů. Pro mě vystupující stavební díl je např. zavěšené schodiště. Já 

jsem nikdy neviděla tolik zavěšených schodišť jako v Brně. Byla jsem teď v novém Justičním paláci a 

tam je to myslím docela slušně řešené pro lidi se sníženou pohyblivostí, až na vozíčkářské záchody. 

Bohužel pro lidi s těžkým zrakovým postižením je to past. Mluvila jsem se svojí sestrou, která tam 

pracuje jako státní zástupce, a ona říká: ale sem chodí jen zaměstnanci…  

 Ale zaměstnanci přece také můžou být zrakově postižení. Tam nejsou jediné skleněné dveře 

označené, a pokud jsou, tak špatně nebo málo. Jsou tam zavěšená schodiště, nemyslí se na lidi se 

sluchovým postižením, protože je tam špatná akustika, je to dezorientující pro lidi s kognitivním 

postižením…apod. Ta problematika je velmi široká, ale tam se myslelo evidentně jen na lidi na 

vozíčku, s chodítkem apod.  

Milena Antonovičová: Já jsem byla v Olomouci a tam mají široce koncipovaný program Olomouc 

pro všechny a je tam opravdu jedna zahrádka vedle druhé přístupná – je ohraničená bočníma 

zábranami a je tam nájezd. Takže to záleží zřejmě opravdu na tom městě, jak si to nastaví.  

Josef Konečný:  Jsou stanovená pravidla, že zahrádky musí být zabezpečené tak, aby se daly 

bezpečně obejít. Ovšem druhá věc je neznalost, nebo možná spíš bezohlednost lidí. Zkrátka zákon 

nebo vyhláška je jedna věc, a jejich dodržování věc druhá. 

Jan Foretník: Toto jsem v podstatě chtěl poznamenat. Ve zmíněné vyhlášce 398/2009 už je to 

zakotvené, ale teď jde o to, jak to uvést do praxe. Podle mého názoru je ta vyhláška napsaná dobře, 

jsou tam nějaké detaily, ale oproti té předchozí vyhlášce je mnohem lepší.  

Veronika Loušová: Ta vyhláška platí už od roku 2009. Máme rok 2011, tak už je dost stará na to, aby 

byla uvedená do praxe.  

Jiří Valníček:  Ono nic není černobílé. My jsme ve dvou případech měli pod takovou zahrádkou 

poruchu kabelového vedení, a rozebrat to, abychom tu poruchu mohli spravit, to zabere spoustu 

času. Ty problémy jsou na obou stranách. 

Josef Konečný: Samozřejmě to neznamená, že ohraničení musí být celé dřevěné, stačí i řada nějakých 

květináčů, ale musí to být jednotná řada.  

Veronika Loušová: Hlavně musí ty objekty mít od sebe správnou vzdálenost, aby je nevidomý mohl 

dohledat (další objekt v řadě), čili 35 – 40 cm. 

Lucie Galčanová: Vlastně by stačilo, pokud by to nebyla ta zvýšená zahrádka, ale jen spodní linie 

dřevěné ohrádky. Pak by to bylo prostě na zemi, takže vozíčkář a paní s kočárkem nemá schod, ale vy 

máte vodící linii. Zároveň to není obrovská konstrukce, kterou je třeba přemístit nebo rozebrat. Jak 

jste řekl na začátku: dost často ta nejlepší řešení jsou ta nejjednodušší. Jednoduchým krokem lze 

dosáhnout přístupnosti, i efektivity pro ty, kteří to potřebují.  

Zdenka Šrámková: Ta pódia vůbec nejsou ideální řešení, naopak. To nejdůležitější je, aby bylo 

ohraničení pevné, a nezhroutilo se, když se do toho narazí. Aby bylo vodící. Pódia jsou stejně většinou 

jen tam, kde má chodník sklon. 
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Milena Antonovičová: Například na Náměstí svobody si všimněte, že tam jsou takové betonové 

květináče a je to odsazené 2 metry od fasády budovy, tedy od vodící linie. To je ideálně udělaná 

zahrádka.  

 

CEDULE V ÚROVNI HLAVY A HORNÍ POLOVINY TĚLA 

 

 

 
 

Lenka Pláteníková: Na tomto obrázku je cedule na Starobrněnské ulici. Spodní okraj cedule je 

umístěný asi 150 cm nad zemí. Vyhláška předepisuje minimálně 2, 2 metry. My jsme to řešili 

s panem Konečným asi před dvěma roky, kdy tam ještě nebyla ta zelená plachta, ani nebyly okraje 

cedule oblepené molitanem. To bylo hodně nebezpečné i pro člověka vidícího, který jde a není moc 

soustředěný. Reklamovali jsme to, a bylo to vyřešeno tímto ne zrovna ideálním způsobem.  

 

 
 

Další fotografie je z náměstí Zelný trh.  

Ukázka (Macdonald, Náměstí Svobody):  
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http://vimeo.com/27872639 

http://vimeo.com/27873189 

 

Milena Antonovičová: Já bych chtěla říct, že všechny tyto věci jsou legislativně ošetřené, takže ty 

fotografie a videa ukazují porušování legislativy. Vyhláška jasně stanovuje přesná čísla, např. i pro 

poštovní schránku, která vystupuje ze zdi. Přes  40 - 50 cm už je moc. Taková překážka musí mít 

pevný průměr na zemi. Toto jsou opravdu velmi nebezpečné věci, zvláště když je tam nějaká 

konstrukce.  

To řešení na první fotografii není rozhodně správné. Cokoliv tam pověsí, je špatně, protože to jen tak 

povlává, takže to tam může a nemusí být.  

Lucie Galčanová: Já jsem se chtěla zeptat, jaké slovo mají konkrétně na stavebním úřadě např. 

Tyfloservis nebo další organizace, které se touto problematikou zabývají? Toto jsou zase věci 

ošetřené vyhláškou, městská policie je ale neřeší. Přitom jde o mobilní věci, které lze jednoduchým 

upozorněním přesunout nebo odstranit. Není to tedy takový problém ani investice. Takže jakým 

způsobem tohle můžete vyjednávat a kdo vlastně s vámi tuto problematiku řeší? 

Josef Konečný: My toto řešit nemůžeme, pouze upozorníme na příslušný úřad městské části. Ti by 

měli majitele prodejny nebo restaurace napomenout, že to takto být nemůže.  

Milena Antonovičová: Všechny reklamní cedule musí mít potvrzovací samolepku, že jsou schválené 

městskou částí, a to má opravdu málokterá. 

Josef Konečný: Nevím, jak to je v případě, když je reklamní cedule umístěná na vlastním pozemku 

restaurace, zda má možnost konkrétní úřad majitele sankcionovat? 

Jan Foretník: Tam platí, že do 0, 6 m2 reklamní zařízení nepodléhá klasickému stavebnímu 

schvalovacímu procesu. To ale neznamená vyčlenění z vyhlášky 398. Tzn., přestože to neschvaluje 

stavební úřad, vyhlášku to splnit musí.  

Jiří Valníček: Například firemní štít je možné mít na vlastním objektu, nesmí ale vyčnívat ven. 

Myslím si, že v okamžiku kdy to vyčnívá, tak to spadá do věci stavebního úřadu, byť to nepodléhá 

povolení. Pokud to tedy neodpovídá vyhlášce 398, tak by měl být stavební úřad kompetentní to 

řešit. 

  

OBJEKTY BEZ VODÍCÍ LINIE 

Lenka Pláteníková: Zkoušeli jsme se s bílou holí dostat k plastice města Brna, která je umístěna na 

nově zrekonstruovaném Moravském náměstí. Zkoušela jsem to já i Petr. Mě se to nepodařilo, Petrovi 

ano. Takže není to úplně nemožné, nicméně možná by bylo vhodné najít nějaký jednodušší způsob. 
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Moderátor: Jak se vám to Petře podařilo? 

Petr Adamec (nevidomý): hlavně podle zvuku, echa – tzn. odrazu zvuku hole od plastiky. 

Moderátor: Můžou tedy architekti při projektování počítat s echem určitého místa, které by 

nahradilo vodící linii? 

Jan Foretník: Osobně si nedokážu představit nadějného architekta, který by byl schopný se té praxi 

věnovat. Oni postrádají tuto zkušenost, dát si černé brýle a projít se po městě. To je věc, která vám 

na řadu věcí otevře oči, leccos si uvědomíte. Ale obávám se, že zkušenost dlouhodobé orientace 

v prostředí, kdy nemáte možnost si černé brýle sundat, nemá možnost ten architekt získat. 

Milan Dvořák: Ale může spolupracovat s někým nevidomým… 

Jan Foretník: Ano, to může. 

Milena Antonovičová: Mě to připadá jako chyba toho projektu. Když se cokoliv takového dělá, tak 

tam musí být body, kam se lidé potřebují dostat. Tady se prostě „zapomnělo“, že to budou vlastně 

využívat občané, že jde o plastickou podobu Brna, takže by tam měla vést nějaká umělá vodící linie. 

Tady se nemusíme bavit o nějakých zkušenostech nevidomých lidí. 

Jan Foretník: Já jsem odpovídal spíš na tu echolokaci. Vlastně to naráží na to, co už tady padlo. 

Prostor Justičního paláce je upraven pro vozíčkáře a ne pro nevidomé. Zase je to o vzdělávání 

architektů.  Problematika s vozíčkáři je v tomhle jako kdyby napřed. To povědomí na škole je větší, je 

to zavedenější problém. 

Zdenka Šrámková: A jednodušší… 

Jan Foretník: Jednodušší taky. Ale já skutečně vidím problém i v tom, že o problematice vozíčkářů se 

mluví v podstatě už od roku 1989. Od té doby se začali dělat bezbariérové chodníky, ale o 

nevidomých se nemluví.  

Veronika Loušová: Ta vyhláška trvala i před rokem 2009, i když v jiné podobě. Vodící linie k reliéfu 

města není, takže jde o porušení vyhlášky, a ta stavba prostě neměla být schválena.  

Milena Antonovičová: Ten projekt Moravského náměstí jsem viděla já i Ing. Karásek, ale nikde tam 

nebylo, že tam bude nějaká reliéfní mapa.  

Veronika Loušová: Ale když tam dáte reliéfní mapu s braillským písmem, tak je zvláštní, že se k ní 

nedá dostat. Možná by stálo za to oslovit nějakou organizaci, aby podala stížnost, aby se tam 

vyfrézovala vodící linie.  
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TĚLESNĚ versus ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ 

Moderátor: Já bych se ještě vrátil k tomu, co tady padlo a přijde mi to velmi zásadní: že vzhledem 

k bezbariérovosti města se sice o vozíčkářích mluví od roku 1989, ale o nevidomých se jaksi nemluví. 

Veronika Loušová: Ale ta vyhláška obsahuje obě části, dokonce jak tu bylo řečeno, máme lidi 

neslyšící.  Vyhláška platí už velmi dlouho, v roce 2009 se nějak upravovala, ale i předtím byla součástí 

stavebního zákona. Všechno už tam je nějak dané. Ve veřejném prostoru jsou místa, která se týkají 

vozíčkářů i nevidomých a např. vozíčkářům budou vadit vyfrézované vodící linie. Ale to se řeší vždy 

na jednáních. Prostě když máte někde bezbariérový záchod, ale není tam vodící linie pro nevidomé, 

tak to znamená, že si to někdo vyložil po svém a dá se to připomínkovat.  

Moderátor:  Já bych se chtěl v rámci této diskuse zeptat paní Proskové, jestli je možné prolomit ten 

fakt, že o nevidomých se nemluví na stejné úrovni jako o vozíčkářích? Jestli je možné, aby odbor 

zdraví nějak pracoval s tím, jakým způsobem tyto věci komunikuje a prezentuje?  

Zora Prosková: My máme na starosti oblast rodiny. Ta může zahrnovat cokoliv -  člen rodiny může 

být vozíčkář, nevidomý, s komunikační poruchou…apod. Proto jsme byli oslovení, jestli nechceme být 

takový sjednocující prvek. V tom vidíme svou úlohu, že bychom mohly tuto problematiku zastřešit.  

Spolupracuji s paní Ing. Antonovičovou, a díky ní jsme se dozvěděli spoustu věcí, který jsme my sami 

jako vidící, chodící apod. nevnímali. Mnoho z těch věcí už teď víme, a v tom také primárně vidíme 

svoji úlohu. Ne v tom, že jsme konečně přišli a teď všechny zachráníme. Mně se velice líbilo 

naznačení řešení v odstraňování drobných bariér, které jsou odstranitelné snadno, dobrou vůlí 

nebo s vynaložením malých finančních prostředků. To je jedna linie. Druhá linie je, že se snažíme 

rozvíjet vytváření bezbariérových tras. Právě bezbariérová trasa by měla potom s pomocí státní 

dotace trošku nakopnout městskou politiku bezbariérovosti, která se odehrávala prozatím na velkých 

fórech, hovořilo se zde o problémech, hodně se to teoretizovalo, a praxe scházela. Nevím, jestli se 

nám to podaří, nicméně první bezbariérová trasa už byla vytipována. Budeme se tedy ucházet o 

státní dotaci s tím, že by začala být realizována příští rok. Chceme tedy dělat takové malé krůčky a 

v tomto vidíme prozatím svoji úlohu, že si neděláme žádné velkolepé cíle.  

Josef Buchta:  Já bych jen dodal, že opravdu ta vyhláška se jmenuje o přístupnosti staveb pro osoby 

se sníženou schopností pohybu anebo orientace. Tím je tedy řečeno všechno. 

Zdenka Šrámková: My se tedy bavíme o dvouleté vyhlášce, ale takové požadavky byly už v 60. 

letech. Tenkrát už byl v zákoně požadavek na přístupnost. V 60. letech, tak jako ve zbytku Evropy. To 

tedy není vůbec nic nového. Takže tady neustále vzniká něco, co vůbec nedodržuje zákon, který je 

přitom starý.  

Jan Foretník: Ta vyhláška nebyla jen novelizována, je jakoby nová. Přesto ta kontinuita tady je. 

Předtím byla jiná vyhláška, která byla asi dvacetkrát novelizována. Takže se zaplaťpánbůh někdo 

rozhodl udělat novou, protože dvacetkrát novelizovaná vyhláška není ideální… Ta moje poznámka o 

tom, že o nevidomých se nemluvilo, neznamená, že v té vyhlášce nebyli. Je to spíš o nějaké 

propagaci. Každý logicky prosazuje svoje potřeby. Já vidím vzdělávání projektantů v této oblasti 

skutečně jako velmi důležité. Ať už to jsou designéři nebo architekti. Protože úředník to sice má za 

povinnost zkontrolovat, ale nikdy nemá možnost zkontrolovat všechno. To by u toho strávil stejnou 

dobu jako projektant. Takže by to mělo být zejména kvalitně vyprojektováno.  

Zdenka Šrámková: Ještě je zde jedna věc -  je opravdu nutné vzdělávat v tomto veškerou populaci a 

volit nějaké vhodné formy vzdělávání. Ve Švédsku mám teď nový projekt - chodím a kontroluji 

veškerá velká nákupní centra ve Stockholmu. Se zadavatelem jsme se dohodli na tom, že všude tam, 

kde budou nějaké štítky, bude i braillovo písmo. A to přesto, že ve Švédsku je pouze 3 tisíce lidí, kteří 

aktivně používají braillovo písmo. Ale lidé si toho všimnou. Běžný vidící zákazník samozřejmě 
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reaguje, a zůstane mu to někde v myšlenkách: ano, máme nevidomé spoluobčany. To jsou takové 

nenápadné didaktické pomůcky, jak ovlivnit tento národ. Já jsem se účastnila jednoho projektu ve 

Stockholmu, který byl ve finále dost nepovedený. Švédi tedy udělali čtyři studie o tom, proč se 

nepovedl. Ve všech čtyřech studiích se dospělo k poznatku, že to bylo dobře neprojektované, 

v souladu se všemi vyhláškami, zákony apod., ale problém byl řemeslník. Řemeslník, který to tam 

potom vysekával, umisťoval, ukládal. Prostě nic nebylo tak, jak to mělo být vysoko. Hmatné pásy byly 

do hloubky, ne vystouplé. Takovéto věci lidi, řemeslníci netuší. Je tedy nutné podchytit i řemeslníka. 

Nejde se tedy zaměřit jen na ty, kteří rozhodují o projektech na těch nejvyšších postech. Je potřeba 

jít v celém tom spektru až dolů.  

Milena Antonovičová: Je pravda, že já mám obdobnou zkušenost. Když se ten projekt podaří upravit 

tak, aby byl v pořádku, tak na stavbě se ještě před ukončením dělají různé změny, takže z toho může 

vyjít něco naprosto opačného. Např. Justiční palác – když jsem tam přišla, tak okolní pochozí plochy 

nebyly vůbec v pořádku. Pak jsem vešla dovnitř s člověkem, který byl za projekt zodpovědný, a jen 

jsem ukazovala a vysvětlovala, co vše je špatně. A oni už pak se mnou nechtěli mít raději nic 

společného a nikdo je k tomu nedonutí. Přitom je tam lesklá podlaha, zavěšené schodiště, záchody 

pro vozíčkáře nejsou udělané dobře… Ve volném prostoru je bidet. Nouzové tlačítko, které tam je, 

aby si mohl člověk, který spadne na zem přivolat pomoc, je ve výšce mých očí, tak asi metr padesát.  

 

 
 

Josef Konečný: Já bych se rád zeptal paní doktorky Proskové - Vy jste se zmiňovala o možnostech 

spolupráce. Bylo by tedy možné vytvořit širší pracovní skupinu, která by mohla dávat nějaké 

podněty? 

Zora Prosková: Náhodou jsme dnes seděli u dvou náměstků, kteří mají tyto věci v Brně na starosti: u 

paní náměstkyně Bohuňovské, která má sociálně zdravotní oblast, a u pana náměstka Kotziana, který 

má dopravu, investice a podobně. Hovořilo se o tom, že bychom chtěli udělat takovou nějakou 

platformu, která by tohle řešila. Nechceme však hned začínat tím, že bychom udělali obří pracovní 

skupinu, protože to už tady bylo a nedopadlo to vůbec dobře. Chceme začít tím, že se budeme snažit 

dotáhnout jeden konkrétní projekt bezbariérové trasy Kounicova, abychom dokázali, že něco se 

opravdu udělalo. Nebylo to tedy jen tak, že by se všichni scházeli a říkali, co se udělat musí.  Pevně 

doufám, že se začne stavět asi v půli roku 2012. Potom tedy můžeme říct, že se už něco udělalo a 

můžeme být bráni vážně, být aktivní a pokračovat. Nebudu předstírat, že toho víme dost. Nevíme 

moc, ale učíme se. A toto setkání je pro nás zajímavé. A v budoucnu s tím počítáme.  
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Moderátor: Děkuji za tento příspěvek. Nebylo by právě proto dobré, aby ta širší pracovní skupina 

vznikla? Respektive na základě čeho se bude vytvářet koncepce té bezbariérové trasy na Kounicové 

ulici, když jste sama řekla, že teprve začínáte? Nebylo by právě proto dobré přizvat odborníky? 

Zdenka Prosková: Ta koncepce bezbariérové trasy je podle normy, která byla vytvořena. Tzv. generel 

bezbariérových tras. To je dokument, který má poměrně dost přesně dané parametry, které musí 

splňovat. Je to základní dokument k tomu, aby bylo možné bezbariérové trasy realizovat. Tak na ně 

spíše můžeme dostat státní dotaci. My jsme s architekty a realizátory, lidmi z oboru dopravy, vybrali 

trasu, která nám připadala smysluplná a zároveň ne příliš obtížná, abychom se hned napoprvé 

nezapletli do neřešitelných problémů a neskončilo to tím, že nebude nic. Takže úkolem první fáze 

bylo zejména nějak začít a přejít z roviny teorie do roviny praxe. V okamžiku, kdy budeme vědět, že 

jsme postupovali správně, může vzniknout větší platforma.  

Lucie Galčanová: Mě jen napadlo, když město zpracovávalo generel pěší chůze, proč do něj 

nezakomponovalo i bezbariérové trasy? Proč se to dělá zvlášť a nespolupracuje se? 

Zora Prosková: Vy jste narazila na to, co je největší slabinou všech těchto záležitostí. Vytváří se 

generely, o kterých se diskutuje, schází se velké skupiny lidí, každý říká svůj názor, a výsledkem toho 

je generel. Generel je dobrá věc, ale většinou pak pokulhává jeho realizace. Znovu se tedy vracím 

k tomu, co jsem říkala, že jsme udělali sice generel, protože bez něj to prostě nejde, ale snažíme se 

udělat už ten první krůček k jeho realizaci. Právě proto jsme se nechtěli příliš široce rozmáchnout, 

abychom potom mohli pokračovat dál. A máte pravdu, že by to mohlo být součástí generelu pěších 

tras, protože jsou tam jistě prvky, které se spojují. Nepochybně bychom se tomu chtěli věnovat v tom 

druhém kroku.  

Moderátor: Já bych se v tom zkusil jen zorientovat – rozumím tomu tak, že udělám první krok bez 

odborníků a lidí, kteří to nějakým způsobem reflektují, uvidím, jak to dopadne, a teprve potom 

svolám širší okruh lidí, kteří k tomu mají co říct? 

Zora Prosková: Ne, samozřejmě takhle to neprobíhalo. Konzultovalo se s odborníky. Koneckonců, já 

se s paní Antonovičovou znám právě z těch jednání, které probíhaly kolem generelu. Tam se 

pochopitelně sešli i zástupci neziskových organizací, ale nebylo to takové to široké fórum, kde by se 

sešli všichni a každý jen říkal svůj názor, jak by to asi mělo být.  

Milena Antonovičová: já bych doplnila, že generel bezbariérových tras se týkal širšího centra Brna. 

V generelu pěších tras je také bezbariérovost, protože jsem se na něm podílela, a týká se také centra. 

Ty dva materiály na sebe navazují, v obou je bezbariérovost zastoupená, ale každý řeší jiné území.  

 

KŘIŽOVATKY, PŘECHODY 

Lenka Pláteníková:  Problematika křižovatek a přechodů je velmi široká. Vždy jde o náročnou a 

potencionálně nebezpečnou situaci.  

Na obrázku vidíte široký přechod, který není opatřený vodícím pásem. Přitom jde o velmi 

frekventovanou silnici: 
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Na druhém obrázku je přechod u zastávky Kartouzská, který je asi 30 metrů dlouhý. Vodící pásy 

přechodu zde sice jsou, ale naprosto nehmatné: 

  
Asi v polovině přechodu končí slepá kolej, a je zde výrazně rozbitý asfalt. Vodící pás tedy možná 

splňuje normu vyhlášky ve své reliéfnosti, ale vzhledem k rozbitému asfaltu je stejně nehmatný.  

 

Další řada problémů se týká toho, jak vyhledat přechod a jestli jsou správně řešené signální a 

varovné pásy. Často nevede signální pás kolmo k přechodu, takže nevidomého nasměruje špatně. 

Varovný pás nebývá dostatečně hmatný na to, aby jej nevidomý člověk zaznamenal holí.  

 

Na obrázku je zastávka Hrnčířská, nedaleko od ní je Fakulta informatiky. V dlažbě je něco jako reliéfní 

dlažba, já bych to nenazvala ani signálním pásem. Zcela chybí vodící pásy přechodu: 
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Další příklad je z bohunického Kampusu. Zde je naprosto nesmyslně umístěný signální i varovný pás: 

  
 

Milena Antonovičová: Toto jsem fotila já. Byla jsem se tam asi před 2 lety podívat, protože jsem 

věděla, že se staví nějaký Kampus. Ty pochozí plochy a chodníky jsou katastrofální. Tady ten signální 

pás má 80 cm, a vede sto metrů podél hrany chodníku. Vůbec nechápu, co to má znamenat. Je to 

jednak nebezpečné a jednak není žádné logické bezbariérové spojení do vstupu. Je to opravdu jedna 

z nejhorších staveb, jaké jsem kdy viděla.  

Moderátor: Přitom je to zbrusu nová stavba… Znamená to, že se neumíme podílet na rozhodování, 

je sice několik optimistických závěru, ale zároveň docházíme k tomu, že zbrusu nová stavba je takhle 

podlomená. 

Milena Antonovičová:  Já opravdu nevím, čím to je. Já jsem dlouho pracovala v neziskové organizaci 

s vozíčkáři, a oni měli často strach se ozvat na stavební úřad. Znám třeba i případy nevidomých lidí, 

kteří spadli do špatně označeného výkopu, ale nikomu to neřekli.  

Moderátor: Já bych se zeptal pana Kabelky – Vy jste vlastně uživatel těchto míst. Je to skutečně tak, 

jak říká paní Antonovičová? Existuje strach se ozvat, zeptat se, pátrat po tom, jak ty věci změnit? 

Roman Kabelka (nevidomý účastník): Já jsem se vždycky snažil ozvat…  

Josef Konečný: Je pravda, že pokud se sami uživatelé neozvou, tak s tím nelze nic dělat.  
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Lucie Galčanová: Mně se zdá, že tady jde o obecnější problém. Možná, že má Švédsko trochu jinou 

zkušenost. Jejich společnost je možná více postavená na hodnotách funkčnosti, na nějakém 

budování. Veřejný prostor, o kterém se tady dnes bavíme, je pro demokratickou společnost také 

symbolem, že do něj mají přístup různé skupiny. Také oni ale nějakým způsobem soutěží o to 

uznání, aby byly vidět, měly pozornost, která jim náleží… Je to také znak toho, jak je vzdělávána 

široká veřejnost. Znak toho, jak je společnosti otevřená, a jak vlastně ty lidi, ať už se specifickými 

nebo sociálně kulturními potřebami, přijímá a jak se jim otevírá. A tady ten materiální projev 

otevřenosti odkazuje k trochu hlubšímu zázemí kulturnímu a společenskému- čili to, zda máme 

někde vysoký práh, takže systematicky určitou skupinu lidí znevýhodníme v přístupu do toho 

prostoru. Je to jistě i otázka toho povědomí, jak jsme o tom mluvili, že konkrétní stavitel, který tam 

pak tu dlažbu dává, udělá chybu, protože neví, k čemu to slouží, a vlastně ho to ani nenapadne. O 

vozíčkářích se toho ví víc, protože jde o skupinu, která se v ulicích objevila, už v té době, kdy se tyto 

věci začaly zpřístupňovat. A to přesně s tím étosem, že přece nemůžeme nějakou skupinu vyčlenit 

z našeho veřejného prostoru. Je přece veřejný, tedy pro všechny. A takhle si myslím, že ten nárok na 

uznání ve veřejném prostoru města získávají další a další skupiny. Musí se také přihlásit a usilovat o 

to své právo v něm být, svobodně, volně a samostatně se pohybovat. Musí také říct: „Podívejte se, 

my chceme být vidět, slyšet, my tady chceme mít možnost pohybu“. A pak taky tomu vztahu 

odpovídá reakce odpovědných míst, a toho, co ti lidé vědí, co považují za normální, přirozené. Jde o 

setkávání se s těmito lidmi, souvisí to s tím, jak člověk dokáže pomoct nevidomému do tramvaje 

nebo vozíčkáři přes práh. Stejnou přirozenost má nejen naše a jejich přítomnost v prostoru, ale také 

vzájemný kontakt, že si všímám nějaké zvláštnosti, bavíme se o tom.  

 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Lenka Pláteníková: Tady je fotka z Hlavního nádraží. Všichni si dokážeme představit, že jde o velmi 

bariérové místo.  

 
 

Obecně lze říci, že nejsou vždy ideálně řešené nástupní ostrůvky, těžko jsou k dohledání zastávkové 

stojany na ostrůvku, a problém je i samotný nástup a výstup. Častým problémem je výstup přímo do 

silnice, což je pro nevidomého člověka velmi nepříjemné. Problém také je, pokud zastaví tramvaj jako 

druhá, a poté nezastaví u zastávkového stojanu, kde čeká nevidomý člověk.  
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Moderátor: Výstup z dopravního prostředku do silnice mi přijde jako zásadní problém. Když si 

představím, že nevidím a vystoupím do vozovky, kde jezdí auta…. Možná pan Valníček by mohl něco 

říct.  

Jiří Valníček: Pokud není tramvajový ostrůvek, tak v případě, že tramvaj zastaví, auta za ní zůstávají 

stát. Není tedy nebezpečí, že projede auto. Může to být pro nevidomého nepříjemné proto, že ten 

schod je vyšší, než když je zde ostrůvek a vystupuje na něj.  

Nevidomá účastnice diskuse:  Já docela často vystupuji na Zvonařce, a je tam také výstup do silnice. 

Není problém se tam ocitnout přímo v silnici, aniž byste si to uvědomil. Jednou jsem stála na 

zastávce asi pět minut, a přišla paní a řekla mi, že stojím v silnici a tak mě zavedla na chodník. Ten 

chodník tam absolutně nebyl znát.   

Josef Konečný: Samozřejmě pokud jsou konkrétní podněty k řešení, tak můžeme tu situaci nějakým 

způsobem napravit. Co se týká vystupování do silnice, tak mě se stalo něco podobného.  

Takže tady bychom se měli zamyslet nad způsobem, jak poznat, že jsme na silnici.  

Moderátor: Jestli to dobře chápu, tak je to situace, kdy jde o život. Nedá se tedy aspoň něco 

vybudovat?  

Milena Antonovičová: Některé výstupy jsou opravdu do vozovky, ale v poslední době se některé 

ostrůvky rekonstruovaly, a opravdu se tam zvýšeně dbalo na to, aby to bylo v pořádku. Např. 

Pekařská, Rašínova, …apod. Někde to prostě jde a někde ne.  

Josef Konečný: My jsme samozřejmě také zodpovědní nejen sami za sebe, ale také za občasný 

průšvih, který uděláme. Mohli bychom se zamyslet nad tím, jak my sami můžeme rozpoznat, že 

vystupujeme do silnice: Když udělám hlubší krok, tak je to do silnice, mělo by mě to tedy napadnout. 

Můžeme například vytvořit seznam zastávek, které jsou do vozovky a nějakým způsobem nevidomé 

informovat. 

Jiří Valníček: My jsme například na zastávce Banskobystrická vybudovali zvýšený prostor pro 

vysunování plošiny pro vozíčkáře. Je pravda, že nevidomý člověk vystoupí na přechod a může si 

myslet, že je na nástupišti, jenže musí přejít na chodník, který je o kus dál. Tady jdou tedy proti sobě 

potřeby vozíčkářů a potřeby nevidomých. 
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SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ DISKUSE  

1. Měřítkem přístupnosti je spokojenost zrakově postižených uživatelů s mírou toho, jak se 

mohou po svém městě samostatně pohybovat.  

2. Chybí obecné povědomí o tom, jak má vypadat bezbariérové prostředí a proč.  

3. Podchytit celé spektrum: v celém spektru stavebního plánu je nutné jít až dolů, podchytit i 

řemeslníka. Nezaměřit se tedy jen na ty, kteří rozhodují o projektech na těch nejvyšších 

postech.  

4. Problematika legislativy: je složitá, vyhlášky a zákony si navzájem odporují.  

5. Vzdělávání a výchova architektů, designérů, projektantů: v ČR chybí. Ve světě je trend 

designu a architektury pro všechny, přístupnosti a bezbariérovosti v širším kontextu. V ČR 

k tomu nejsou studenti vychováváni.  Vyhlášky jsou často spíš na obtíž, nejsou brány tak, že 

někomu usnadňují život. Bariéry se tedy odstraňují proto, že je někdo úmyslně vytvořil.  

6. Bezbariérovost pro všechny: Bezbariérovost je spojována primárně se zdravotně postiženými 

lidmi, tedy s úzkou skupinou. Jde ale o širokou skupinu nejen zdravotně postižených osob,je 

nutné si uvědomit, že do ní může spadnout každý. Nejde tedy o vytváření speciálních úprav 

pro speciální skupinu občanů, ale o vytváření prostředí pro všechny.  

7. Konzultace s uživateli s těžkým postižením zraku a jejich angažovanost: nutné je 

komunikovat s uživateli při hledání vhodných řešení. Oni sami by měli být aktivní a 

angažovaní. Musí se také přihlásit a usilovat o své právo svobodně, volně a samostatně se 

pohybovat ve veřejném prostoru. Takovému postoji pak odpovídá reakce odpovědných míst, 

a toho, co tito lidé vědí, co považují za normální, přirozené. Důležitá jsou tedy vzájemná 

setkávání.  

8. Nejschůdnější je operativní řešení konkrétních problémů.   

9. Kontrola a sankce za porušení vyhlášky: chybí kontrola bariérových míst a pružné reagování 

ze strany úřadů.  Nutné je udělovat sankce za porušování vyhlášky, zvýšit kontrolu městské 

policie a úřadů městských částí. Upozornění na přesunutí nebo odstranění překážky může 

vzejít i od běžných občanů.  

10. Podporovat tzv. lehce odstranitelné překážky, čili jednoduchá řešení.  

11.  Komunikace mezi jednotlivými subjekty (úřady, projektanti a stavbyvedoucí, neziskové 

organizace, občané se zdravotním postižením).  

 

V RÁMCI INICIATIVY NEVIDITELNÉ BARIÉRY BY MĚLY BÝT REALIZOVÁNY TYTO KROKY: 

- vznik pracovní skupiny, která by dávala podněty (odborníci, uživatelé, zástupci NNO, MMB); 

- vzdělávání a výchova studentů architektury, designu apod.: realizace zážitkových seminářů a 

přednášek na toto téma. Spolupráce Bezmezí, o. s. s Fakultou architektury. Postupné 

navázání spolupráce s dalšími fakultami; 

- vzdělávání veřejnosti, osvěta a propagace problematiky: realizace zážitkových seminářů, 

diskusí a přednášek na toto téma pro širokou veřejnost, jednorázové osvětové aktivity, 

propagační aktivity (webové stránky Bezmezí, o. s., využívání sociálních sítí apod.); 

- diskuse se zrakově postiženými uživateli: pravidelná setkávání s uživateli, podpora jejich 

angažovanosti v této oblasti, sdílení zkušeností s bariérami ve veřejném prostoru, 

upozorňování na konkrétní místa. Spolupráce s panem Konečným a s paní Antonovičovou. 
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