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Anotace 

Život vozíčkářů v Pelhřimově 

Bakalářská práce se zabývá problematikou bariér a osob se zdravotním 

postižením, v tomto případě vozíčkářů. Mapovala jsem jejich život s bariérami 

v Pelhřimově - přístupnost služeb, které lidé využívají pravidelně (obchody, 

banky, pošta), tak i nepravidelně a při zvláštních příležitostech (kultura-kino, 

divadlo, muzea, sport-sportovní areál, bazén, hokejový stadion). Motivem pro 

psaní této práce je, že Pelhřimov je moje rodné město a žiji zde již 25 let a také 

fakt, že se ve svém životě každý den setkávám s lidmi na vozíku.  

Lidé často nevědí, kolik překážek, které může společnost odstranit, 

musí vozíčkáři každý den překonávat. Proto chci touto prací poukázat na 

důležitost bezbariérového prostředí. Vždyť v dnešní době je tolik možností, jak 

těmto lidem ulehčit jejich život a přesto nejsou všechny využívány nebo jsou 

přehlíženy (př. nedodržování zákona o bezbariérovosti). Díky rozhovorům 

s vozíčkáři žijícími v Pelhřimově jsem mohla přiblížit jejich pohled na tuto 

problematiku. Přestože je Pelhřimov malé město, musím říci, že pozitivní 

kroky směrem k lidem s postižením vidět je. Je jasné, že všechny objekty 

přístupné nejsou a je stále co zlepšovat. Touto prací jsem se snažila poukázat 

právě na to, co by se dalo zlepšit nebo změnit. A to nejen ve stavebních 

úpravách ale také v myšlení lidí a přístupu k lidem s handicapem. 
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Summary 

Life in a Wheelchair Pelhřimov 

This thesis deals with the barriers and people with disabilities, wheelchair 

users in this case. I charted their life with barriers in Pelhřimov - accessibility 

of services that people use regularly (shops, banks, post office) and irregularly 

and on special occasions (culture, cinema, theater, museums, sports, sports 

complex, swimming pool, hockey rink) . The motive for writing this work is 

that Pelhřimov is my hometown and I live here for 25 years and also the fact 

that in my life every day I meet with people in wheelchairs. 

People often do not know how many obstacles that the company can 

remove, wheelchair users must overcome every day. Therefore, I want this 

work to point out the importance of barrier-free environment. After all, 

nowadays there are so many ways to relieve these people of their life and yet 

not all are used or ignored (eg failure to comply with the law on disabled and 

older people). With interviews with wheelchair users who live in Pelhřimov I 

was able to bring their perspective on this issue. Although Pelhrimov small 

town, I must say that positive steps toward people with disabilities to see them. 

It is clear that all objects are not accessible and there is still room for 

improvement. This work, I tried to point out just what could be improved or 

changed. And not just in construction work but also in people's thinking and 

approach to people with disabilities. 

 

Keywords 

Barriers, people with disabilities, wheelchair users, Pelhřimov, wheelchair 

accessibility
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Úvod 

Motivace 

Je potěšitelné, že můžeme jmenovat pozitivní změny, ke kterým v České 

republice za posledních dvacet let došlo (zlepšení technických možností, 

osobám se zdravotním postižením se věnuje větší pozornost apod.). Nelze ale 

říci, že současná legislativa je již dokonalá a vždy dodržovaná. Nejprve je třeba 

odstranit bariéry v navyklém způsobu myšlení a v souladu s tím bariéry 

komunikační, dopravní a opomenout nemůžeme ani bariéry architektonické. 

Tato bakalářská práce je zaměřena právě na naposledy jmenované, tedy na 

bariéry architektonické z pohledu vozíčkářů, kteří patří mezi skupinu osob s 

omezenou schopností pohybu. Porozumění životu vozíčkářů a bariérám, 

s nimiž se každodenně setkávají, je věnována tato bakálářská práce, protože 

právě porozumění je důležitým východiskem řešení mnoha problémů. V této 

souvislosti mohu citovat Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc., světově 

uznávaného dětského psychologa, který prohlásil: „Rozumět znamená 

pomáhat“. A s tímto výrokem nemohu jinak, než souhlasit. 

Jedním z důvodů, proč svou práci zaměřuji právě na bariéry a vozíčkáře, je 

to, že se s lidmi na vozíku ve svém životě často setkávám, většinou téměř 

denně. A to jako sestra tělesně postiženého bratra, a také jako pracovnice 

Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově. Díky pravidelnému setkávání 

s vozíčkáři vidím, že pro lidi na vozíku je opravdu velice důležité chodit do 

společnosti, do města, za kulturou apod. Návštěva města a aktivit, které nabízí, 

bývá spojena s mnohými komplikacemi, a proto se může stát, že i pouhá obava 

z bariér, které by mohly vozíčkáře vůbec potkat, mu brání v podniknutí 

jakékoli aktivity. Důležitost bezbariérovosti by se tedy opravdu neměla 

přehlížet. A proč jsem si vybrala právě Pelhřimov? Právě zde jsem se narodila 
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a žiji v tomto městě již 25 let. Z mého pohledu obyvatelky Pelhřimova je to 

krásné město, které má co nabídnout a uvědomuji si, jak velký problém bariéry 

pro vozíčkáře jsou. A nejen pro ně, jedná se celkově o lidi s omezenou 

schopností pohybu, kteří se s bariérami setkávají neustále. Do této skupiny 

musíme započítat nejen osoby s různým zdravotním postižením, ale i velkou 

část seniorů, jejichž počet se díky pokrokům v medicíně stále zvětšuje. 

 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat přístupnost služeb v Pelhřimově, 

které lidé využívají pravidelně jak v každodenním životě (obchody, banky, 

pošta), tak i nepravidelně a při zvláštních příležitostech (kultura-kino, divadlo, 

muzea, sport-sportovní areál, bazén, hokejový stadion). Díky rozhovorům 

s vozíčkáři žijícími v Pelhřimově chci autenticky přiblížit jejich pohled na 

problematiku týkající se zdejších bariér. 

Dílčím cílem této práce je prezentace závěrů z mapování přístupnosti služeb 

v Turistickém informačním centru, v pelhřimovských organizacích 

spolupracujících s osobami se zdravotním postižením a bude poskytnut i pro 

Projekt Zdravé město Pelhřimov. Tím bych ráda přispěla ke zlepšení 

informovanosti o přístupnosti mapovaných budov. 
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PROBLEMATIKA OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM-VOZÍČKÁŘŮ 

1. Teoretická východiska 

Za uplynulých dvacet let došlo v České republice k řadě pozitivních změn. 

Jmenovat můžeme zlepšení technických možností, rozvíjí se sociální oblast, 

pozornost se věnuje osobám se zdravotním postižením. Jedna změna se však 

příliš nezmiňuje. Naučili jsme se více pomáhat slabším, pochopili jsme, že kdo 

je jiný, nemusí být zároveň hned divný. Osoby s handicapem již nepovažujeme 

za méněcenné či bezprávné. Podporujeme různé nadace a obecně prospěšné 

společnosti. A konečně také začínáme chápat, že v životě každého z nás může 

nastat situace, kdy budeme potřebovat pomoc jiných lidí. Tento pohled se 

promítá do všech oblastí života společnosti, tudíž nemůže vynechat ani 

architekturu.
1
 

 

1.1. Legislativa týkající se osob s tělesným postižením 

Problematice zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením se 

systematicky věnuje i vláda České republiky, která již přijala a realizovala čtyři 

Národní plány, jejichž prostřednictvím usilovala o postupné řešení jednotlivých 

oblastí dotýkajících se života osob se zdravotním postižením. Nový Národní 

plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2010 – 2014 přijala vláda České republiky 29. 3. 2010. 

 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je úmluvou OSN a chrání 

osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a chrání jejich 

lidská práva a svobody. 

                                                 
1
 Šestáková, Lupač; s. 7 
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Cílem Úmluvy je zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli využívat 

svých práv stejně jako všichni ostatní. Tato Úmluva určuje minimální normy 

pro zajištění a ochranu občanských, politických, sociálních a ekonomických 

práv pro osoby se zdravotním postižením. Smluvní strany zavazuje nejen 

k přijetí zákonů a nařízení, která tento princip dodržují, ale také k zajištění 

lepší integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Na webových 

stránkách Evropské komise-zastoupení v ČR se dočteme, že komisařka EU pro 

spravedlnost Viviane Redingová řekla: „Je naším společným úkolem zajistit, 

aby lidé se zdravotním postižením nebyli ve svém každodenním životě 

vystaveni dalším překážkám.“  

Na výše zmiňovaných webových stránkách Evropské komise se dozvíme 

také to, že každý šestý člověk v Evropské unii – přibližně 80 milionů osob – 

má nějakou formu zdravotního postižení, které může být lehkého až těžkého 

stupně. Většina těchto lidí se přitom až příliš často nemůže plně účastnit 

společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či 

diskriminace.
2
 

 

Národní plán pro vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením na období 2010-2014 

Tento plán stručně charakterizuje jednotlivé oblasti života zdravotně 

postižených a stanovuje v nich cíle a závazná opatření pro různé státní 

instituce. Náplň plánu je ovlivněna Úmluvou o právech osob se zdravotním 

postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009.
3
 Na str. 11 

Národního plánu se dočteme, že „současná česká legislativa v oblasti 

                                                 
2
 EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. In: Evropská 

komise: pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku České republiky v procesu 

přistoupení [online]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000 [cit. 2012-03-26]. Dostupné 

z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_4_cs.htm 
3
 Slonková, s. 31 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_4_cs.htm
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bezbariérového užívání staveb je zcela srovnatelná se standardy platnými v 

zemích Evropské unie“. Přestože došlo k prokazatelnému zlepšení přístupu 

státu k občanům se zdravotním postižením, problémem zůstává dodržování 

pravidel a podmínek, které byly stanoveny pro vytvoření bezbariérového 

prostředí. Problémem je stále také zajištění bezbariérového přístupu do 

veřejných budov a dopravních staveb, které vznikly v době, kdy ještě nebyla 

stanovena zákonná povinnost bezbariérové stavby.  

Z hlediska tématu práce, tedy tématu bariér je v Národním plánu důležitá 

kapitola č. 4 - Přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím (Článek 

9 Úmluvy). Za cíl je zde kladeno učinit taková opatření, která zajistí osobám se 

zdravotním postižením žít nezávisle a plně se zapojit do všech oblastí života 

společnosti, zajistit přístup osob se zdravotním postižením na rovnoprávném 

základě s ostatními, k hmotným životním podmínkám, dopravě, informacím a 

komunikaci, včetně informačních a komunikačních technologií a systémů, a 

k dalším zařízením a službám dostupným nebo poskytovaným veřejnosti.  

Dále kapitola č. 7 s názvem Osobní mobilita (Článek 20 Úmluvy). Zde se 

smluvní strany (státy) zaručují, že přijmou účinná opatření k zajištění osobní 

mobility osob se zdravotním postižením s maximální možnou mírou 

nezávislosti.  

Opomenout nemohu ani kapitolu č. 15 – Přístup ke kulturnímu dědictví a 

účast na kulturním životě (Článek 30 Úmluvy) Státy přijetím Národního 

plánu uznávají v této kapitole právo osob se zdravotním postižením účastnit se 

kulturního života společnosti na rovnoprávném základě s ostatními a přijímají 

odpovídající opatření, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup ke 

kulturním činnostem a jejich programům v přístupných formátech a zároveň 

aby měli přístup na místa určená pro kulturní aktivity, jako jsou divadla, 

muzea, kina, knihovny a služby pro turisty a, v co největší možné míře, přístup 

k historickým památkám a významným místům národního kulturního dědictví. 
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Dalším cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením podílet se, na 

rovnoprávném základě s ostatními, na rekreační, zájmové a sportovní činnosti, 

přijmou státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, odpovídající opatření, 

která (uvádím stručně části, které se týkají tématu práce-přístupnost 

sportovních služeb): 

- podnítí a podpoří co nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do 

běžných sportovních aktivit na všech úrovních;  

- zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost organizovat a 

rozvíjet speciální sportovní a zájmové aktivity a účastnit se jich;  

- zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup na sportoviště a 

do rekreačních a turistických zařízení; zajistí, aby osoby se zdravotním 

postižením měly  přístup ke službám osob a institucí podílejících se na 

organizaci rekreační, turistické,   zájmové a sportovní činnosti. 

Problematika přístupnosti staveb a dopravy, informovanosti obyvatel, 

osobní mobility a umožnění  účasti na kulturním životě se nejvíce týká města 

Pelhřimov a tématu práce, proto jsem vybírala jen určité kapitoly Národního 

plánu, které s ním nejvíce korespondují. Je samozřejmé, že není možné, aby ve 

všech městech bylo bezbariérové a dokonalé prostředí. V Pelhřimově je toho 

ještě hodně co napravovat, ale důležitý je zájem a ochota zajímat se o 

legislativu, která se bariér a jejich odstraňování týká a nejen o ní, ale v souladu 

s tím také brát v potaz názory samotných osob se sníženou schopností pohybu. 

Na tomto se shodují i mnou dotazovaní vozíčkáři-obyvatelé Pelhřimova. 

 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – 

MKF International Classification of Functioning, Disability and 

Health – ICF 

V roce 2011 byla Světovým zdravotním shromážděním schválena 

Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví jako 10.revize 
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Mezinárodní klasifikace poškození, omezení a postižení (IC IDH – 

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) z roku 

1980. Došlo tedy ke sjednocení pojmů používaných při definici toho, co člověk 

se somatickým nebo duševním onemocněním – jednoduše řečeno – může a 

nemůže v životě dělat. Tato klasifikace hodnotí více než člověka situace, ve 

kterých má problémy, které nemůže optimálně zvládat.
4
  

 

Lidská práva osob se zdravotním postižením v současné době zajišťuje 

Úmluva OSN o ochraně práv osob se zdravotním postižením z roku 2006 (v 

ČR ratifikována v září 2009). I tato Úmluva je jedním z důvodů pozitivních 

změn. Začínají se více projevovat principy vzájemného respektu a závislosti 

mezi všemi lidmi. Ve vývoji služeb je také patrný posun směrem k 

individualizovaným řešením. Přístupnost služeb si klade za cíl kulturní a 

sportovní zážitky nejen umožnit, ale zároveň je maximálně zpříjemnit co 

nejširšímu okruhu osob. Stejně tak je tomu i u potřeb běžného života jako jsou 

nákupy, vyřizování záležitostí v bankách, na poště apod. I osoby s pohybovým 

postižením by měli široký výběr možností. Klíčem k vytvoření fungující 

bezbariérové sítě poskytující služby a produkty je pochopení právních 

předpisů, které specifikují základní pravidla, kterými se mají jednotlivci i firmy 

řídit.
5
 

Podle Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2010-2014, který obsahově i strukturou 

vychází z obecných zásad, na kterých je založena Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením, je „zdravotní postižení možno charakterizovat jako 

                                                 
4
  Švestková, Hoskovcová; str. 28 

5
 EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. In: Evropská 

komise: pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku České republiky v procesu 

přistoupení [online]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000 [cit. 2012-03-26]. Dostupné 

z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_4_cs.htm, s. 1 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_4_cs.htm
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dlouhodobý nebo trvalý nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou 

výrazně zlepšit či zcela odstranit. Na rozdíl od řady dalších skutečností, které 

může jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o situaci, která je většinou 

nezávislá na vůli jedince.“
6 

Sociální událost jakou je vznik a existence zdravotního postižení, zásadně 

ovlivňuje život každého člověka, kterého se dotýká. Bezprostřední dopady má 

nejen na samotné osoby se zdravotním postižením, ale také na jejich rodiny. 

Často dochází k výrazným omezením v možnostech plnohodnotného zapojení 

jak do soukromých aktivit, tak do veřejného života. 
7
 

Literatura speciálně pedagogická chápe tělesné postižení jako přetrvávající 

nebo trvalou nápadnost, snížení pohybové schopnosti s dlouhodobým 

působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Důvodem bývají 

změny na pohybovém aparátu, jejichž příčinou může být dědičnost, nemoc 

nebo úraz. Již od raného věku mohou děti s pohybovým znevýhodněním 

pociťovat obtíže při hrách, jídle, oblékání, později ve škole a v zaměstnání, při 

trávení volného času a obstarávání každodenních záležitostí.
8
 

Rozsáhlou definici, která shrnuje projevy tělesného postižení, jeho primární 

příčiny a sekundární následky vytvořil Jankovský: „Tělesným (somatickým) 

postižením rozumíme v obecné rovině takové postižení, které se projevuje 

buďto dočasnými anebo trvalými problémy v motorických dispozicích člověka 

(dítěte). Jedná se především o poruchy nervového systému, pokud mají za 

následek poruchu hybnosti. Může však jít též o různé poruchy pohybového a 

nosného (muskuloskeletálního) aparátu. Tyto skutečnosti se pak mohou 

negativně projevit také na vývoji osobnosti dítěte s postižením. Bývá narušen 

jeho psychomotorický vývoj, což se může projevit i na jiné úrovni, než jen v 

                                                 
6
 Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením; s. 3 

7
 Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením; s. 3 

8
 Renotiérová, Ludíková a kol., s. 212 
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oblasti somatické, resp. motorické. Mohou nastat problémy také v psychické a 

sociální sféře.“
9
 

 

1.2. Druhy tělesného postižení – kategorizace 

Abychom mohli lépe pochopit pojem bezbariérovost z pohledu osoby 

s tělesným postižením, je nutné si uvědomit, že tělesná postižení jsou různá a 

tudíž vznikají i různé nároky na přístupnost města a jeho vybavenost. Jednou 

z pomůcek by mohla být kategorizace podle míry handicapu. Míra handicapu 

je u každého člověka s postižením velice individuální a mimo jiné také závisí 

na druhu a stupni postižení, době kdy vznikl defekt, včasnosti a kvalitě péče, na 

osobnostních vlastnostech jedince, kvalitě profesionality ve společnosti atd. 

Míra handicapu tedy ovlivňuje každodenní život, např. člověk, který se 

s postižením narodil je více zvyklý překonávat bariéry, než ten u kterého 

postižení nastalo až během života.
10

 

Je však nutné ji brát pouze jako rámcový ukazatel, protože provést 

kategorizaci není vůbec jednoduché, jelikož existuje velké množství druhů 

nemocí, úrazů a jejich následků. Dále také u každé osoby s postižením 

rozhoduje o míře její závislosti na pomoci druhé osoby i její fyzická konstituce, 

vzrůst a mnoho dalších vlivů.  

 

Čtyři kategorie tělesného postižení 

Členění tělesného postižení do čtyř kategorií vytvořila Daniela Filipiová pro 

účely své knihy s názvem Život bez bariér. V této práci jej uvádím, jelikož se 

zaměřuje, jak už říká sám název, právě na osoby s tělesným postižením mezi 

které patří lidé na vozíku a pro tyto osoby je vymezena zvláštní kategorie.  

                                                 
9
 J. Jankovský, s. 39 

10
   Slowík, s. 27 
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Dále je toto členění velice důležité hlediska problematiky bezbariérovosti, 

protože je konkrétní. Víme-li totiž, jaké pomůcky potřebuje člověk s tělesným 

postižením ke svému životu. můžeme podle toho lépe upravovat jeho okolí. 

 

a) 1. kategorie 

V první kategorii jsou lidé s lehčím tělesným postižením, kteří se většinou 

pohybují pomocí hole nebo francouzské hole (berle) nebo může jít o starší 

osoby. Problémem pro tyto lidi jsou vysoké schodišťové stupně, těžce se jim 

nastupuje do dopravních prostředků a nebezpečným může být i kluzký terén.
11

 

 

b) 2. kategorie 

Do druhé kategorie řadíme osoby pohybující se pomocí francouzských holí 

a často i pomocí různých protetických a ortopedických pomůcek umožňující 

stoj nebo ve větší či menší míře též chůzi. Osoby patřící do této kategorie mají 

potíže s chůzí jako takovou. Jsou tedy schopni ujít jen omezenou vzdálenost a 

chůze je velmi vyčerpává. Velkým, mnohdy nepřekonatelným problémem jsou 

pro ně schody, zvláště pokud chybí zábradlí. Zcela nepřístupné jsou pro ně 

dopravní prostředky a též kluzký terén je pro ně obrovským nebezpečím.
12

 

 

c) 3. kategorie 

Do této kategorie řadíme vozíčkáře, kteří jsou cílovou skupinou této práce. 

Ovšem i mezi nimi existují velké rozdíly, a proto je můžeme rozdělit do dalších 

podskupin. 

Jsou totiž vozíčkáři, kteří potřebují vozík pouze pro pohyb venku, jelikož 

nemohou delší dobu stát nebo chodit. Jsou to např. osoby s amputací dolní 

končetiny. Je třeba si uvědomit, že ale ani pohyb na vozíku není lehký a 

                                                 
11

 Filipiová (1998), s. 12 
12

 Filipiová (1998), s. 12 
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vyžaduje velkou sílu v pažích. Někdo může v této souvislosti argumentovat, že 

je možné pořídit si vozík elektrický. To ovšem není pravda, jelikož ne každý 

člověk s postižením má ze zákona na elektrický vozík nárok a zakoupit ho 

z vlastních zdrojů je většinou z finančních důvodů nemožné. 

Dále jsou vozíčkáři, kteří jsou na ortopedický vozík upoutání trvale, ale 

jsou zcela samostatní. Až na výjimečné situace nepotřebují pomoc druhé 

osoby. Dojíždějí do zaměstnání autem, vychovávají děti, starají se o své blízké; 

zkrátka žijí jako každý jiný „jen nechodí.“ 

Pak máme skupinu vozíčkářů, kteří k některým úkonům vyžadují asistenci 

druhé osoby. Pomoc potřebují při přesouvání se z vozíku na lůžko, při osobní 

hygieně, často i při pohybu venku. Tito lidé mohou mít více či méně postiženy 

ruce. 

Další skupinou vozíčkářů jsou ti, kteří potřebující pomoc druhé osoby 

čtyřiadvacet hodiny denně. Většinou jsou to kvadruplegici, tedy osoby 

ochrnuté na všechny čtyři končetiny. 

Zvláštní skupinou osob se specifickými potřebami jsou osoby, které se 

pohybují na elektrickém vozíku. Většinou jde o osoby, které mají postiženy i 

ruce. Vzhledem k tomu mají tito lidé zvýšené nároky na prostor. Nebezpečné 

jsou pro ně terénní nerovnosti, protože hrozí převrácení vozíku. Zejména na 

tuto skupinu lidí se při projektování zapomíná, a to z již zmíněných 

prostorových nároků. Pro vozíčkáře na elektrickém vozíku může být bariérou i 

schůdek vyšší než dva centimetry, úzké dveře, prahy, nedostatečně velký výtah 

nebo nevhodné sociální zařízení v objektu. Bariérou je i špatné, rádoby 

bezbariérové řešení. Fyzických bariér je pro vozíčkáře skutečně mnoho. 

Vyřešit přístupnost města a dalších míst pro osoby s handicapem není 

snadné. Druhů tělesných postižení je, jak jsem již zmínila, celá řada. Je 

v podstatě nemožné najít východisko, které by vyhovovalo všem typům 
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postižení. Ovšem je potřeba stále hledat, zamýšlet se a pokoušet se najít řešení, 

které bude vyhovovat většině a těm zbývajícím se alespoň snažit pomoci.
13

 

 

d) 4. kategorie 

V poslední, čtvrté, kategorii jsou lidé, jejichž nemoc je progresivní. Zprvu 

se totiž příliš neprojevuje, ale později prochází postižený postupně 

jednotlivými výše uvedenými kategoriemi. Tento problém se řeší nejhůře, 

zvláště při zařizování bytu nebo pracovního místa pro osobu takto postiženou. 

Důležité je plně respektovat potřeby osoby s postižením a nezapomínat na 

nároky, které budou časem narůstat.
14

 

 

Jsem si vědoma, že jiné nároky by samozřejmě měli lidé např. se 

smyslovým postižením, ale v této práci se zaměřuji hlavně na bezbariérovost 

z pohledu vozíčkářů, o kterých je psáno ve výše zmiňované třetí kategorii. 

 

1.3. Lidé s tělesným postižením - vozíčkáři 

Vzhledem k zaměřením práce na osoby s tělesným postižením považuji za 

vhodné zde alespoň ve stručnosti vysvětlit a přiblížit, co to vlastně tělesné 

postižení je, jak ho dělíme a hlavně se zaměříme na, kdo je to vlastně vozíčkář. 

Samozřejmě ne všichni lidé, kteří mají tělesné postižení, se pohybují pomocí 

vozíku, ale naopak to, že člověk potřebuje ke svému pohybu vozík, znamená, 

že má tělesné postižení (ať už z jakéhokoliv důvodu).  

Kdo je tedy vozíčkář? Vozíčkář je člověk s takovým typem postižení, které 

ke kompenzaci pohybu potřebuje invalidní vozík (ortopedický vozík). Vozík 

může být mechanický nebo elektrický. Vozíčkáři se musí ve svém životě 

vyrovnávat s omezenou možností pohybu a hlavně s bariérami a to nejen 

                                                 
13

 Filipiová (1998), s. 12-13 
14

 Filipiová (1998), s. 13 
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architektonickými. Bariéry mohou být také psychické, příkladem může být 

setkání s člověkem, který si o vozíčkářích myslí, že musí mít automaticky i 

mentální postižení. Vozíčkáři jsou však lidé jako jiní, někteří jsou omezeni jen 

v pohybu, někteří mají i další problémy. Všichni ale mají své touhy, sny, svá 

přání a životní cíle. Chtějí žít plnohodnotným životem, často ale k realizaci 

těchto přání potřebují pomoc jiných osob. Potkáme-li člověka na vozíku, 

chováme se přirozeně. Nejhorší co můžeme udělat je, litovat ho.
15

  

                                                 
15

 Kacanu,  s. 49 
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2. Ortopedický vozík 

Ortopedický vozík usnadňuje život mnoha lidem, kteří následkem úrazu či 

v důsledku nemoci nemohou chodit nebo mají velmi omezenou pohyblivost. 

Těmto lidem je pak pohyblivost alespoň částečně navrácena díky invalidnímu 

vozíku. Lidé s tělesným postižením se velmi často pohybují pomocí 

ortopedického vozíku a vzhledem k tomu, že jsem svou práci zaměřila na 

vozíčkáře, nemohu zde tento pojem neuvést.  

Vozík se stal také symbolem člověka s postižením a označením přístupnosti 

prostředí pro osoby na vozíku. Anglicky wheel chair, nebo-li kolečkové křeslo. 

U nás je však více vžité slovo vozík a vozíčkář, jako označení pro jeho 

uživatele. Nejsprávnější by bylo označení vozík pro osoby se zdravotním 

postižením, ale to může být pro mnohé příliš zdlouhavý název a používá se 

spíše pojem invalidní vozík.
16

 

 

2.1. Doprava pomocí vozíku 

Aby bylo možné přepravovat se pomocí vozíku, musí tomu být 

přizpůsobena veškerá infrastruktura. Základem jsou rozhodně rovné, kvalitní 

chodníky se sníženými – bezbariérovými – nájezdy. Dále různé zvedací 

plošiny či výtahy ve veřejných budovách jako jsou např. úřady či pošty, ale 

i v obchodech, kinech či na pracovištích. Společnost nezapomíná na vozíčkáře 

ani v otázce speciálních WC či parkovacích míst. 

 

                                                 
16

 Votava a kol., s. 140 
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2.2. Základní druhy vozíků 

Vozíky lze v základě dělit na dva druhy, a to na mechanické či elektrické. 

Oficiálně jsou pak rozeznávány tři typy, kde však první dva spadají pod vozíky 

mechanické: 

 vozíky určené k tlačení jinou osobou 

 vozíky s možností pohybu ruční silou uživatele  

 vozíky s vlastním pohonem 

Každý z vozíků má své výhody a nevýhody, avšak vhodnost jeho využití 

určuje zejména zdravotní stav osoby, která jej bude využívat.
17

 S mechanickým 

vozíkem lze s pomocí druhé osoby nějaký ten schod překonat, ovšem 

s elektrickým vozíkem je toto zcela vyloučené. Na elektrickém vozíku zase 

člověk nevynaloží tolik fyzické síly jako na vozíku mechanickém a zdolá větší 

kopec bez větších problémů. Vozíčkáři na mechanickém vozíku dá taková 

cesta o mnoho více námahy, nebo ji nemůže uskutečnit vůbec. 

 

a) Mechanický vozík 

Mechanický vozík je vhodný zejména pro osoby, které mají možnost hýbat 

horními končetinami a tím pádem jsou schopny dosáhnout pohybu vlastní silou 

– otáčením kol pomocí rukou. Výhodou těchto vozíků je snadná manipulace a 

možnost jednoduchého složení 

Tento vozík má čtyři kola. Velká se nacházejí vzadu a jsou opatřena 

hnacími kruhy, s jejichž pomocí se vozík pohání. Menší kola, která jsou 

umístěna vpředu, mají kromě běžné vodorovné osy též osu svislou, která 

umožňuje vozíku zahýbat. Dnes již nemusejí mít kola duše, a proto odpadá 

nutnost dofukování.  

                                                 
17

 Invalidní vozíky - výběr. In: [online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.rodina-

finance.cz/zdravi.206/invalidni-voziky-vyber.21820.html 

 

http://www.rodina-finance.cz/zdravi.206/invalidni-voziky-vyber.21820.html
http://www.rodina-finance.cz/zdravi.206/invalidni-voziky-vyber.21820.html
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Dále má vozík brzdy, postranní opěrky, nebo-li područky a opěrky chodidel, 

které bývají stejně jako područky odnímatelné. To je důležité hlavně při 

přesunu z vozíku (na WC, na postel, do auta apod.). Podnožky i područky, jsou 

různě nastavitelné a je tedy možné vozík upravit podle vlastních požadavků a 

dosáhnout tak maximálního pohodlí. 

Sedadlo je umístěno nad těžištěm, tudíž se vozíčkář  při záklonu nepřevrátí 

dozadu a zabráním oběma hnacími kruhy vpřed se postaví jen na zadní kola a 

dokáže na nich udržet rovnováhu. To se hodí např. při nájezdu na chodník. 

Pokud vozík ovládá doprovázející osoba, ovládá vozík pomocí držadel 

připevněných k hornímu okraji opěrky zad. Sešlápnutím páky, která může být 

ve spodní části vozíku, možno zároveň využít ke sklopení vozíku dozadu. 

Parametry základního typu vozíku jsou přizpůsobené rozměrům každého 

individuálního uživatele. To se týká hlavně šířky sedačky a tím zároveň celého 

vozíku. Výška sedačky je většinou 50 cm nad podlahou. Uchopením vozíku za 

střed sedadla se složí a takto složený se nakládá a převáží. O skládání a 

zacházení s vozíkem se ještě zmíním v další kapitole. 

Doplňky vozíků mohou být např. páky proti překlopení, ochranné kryty 

velkých kol, stolky apod. Existují také speciální vozíky na sport, tedy k jedné 

z možností trávení volného času. 

 

b) Elektrický vozík 

Elektrický vozík je nutností pro člověka, který má znatelně omezenou 

pohyblivost i horních končetin a nemůže tedy vozík pohánět vlastní silou. 

Elektrické vozíky jsou, jak již z názvu vyplývá, na elektrický pohon, díky 

kterému se člověk může jednoduše pohybovat, ale je nutné je nabíjet. Vozíky 

jsou navrhované tak, že zdolají různé typy terénu a mají velmi jednoduché 

ovládání. Nabídka těchto vozíků je široká od malého interiérového až k vozíku 

exteriérovému, který je vybaven pro provoz na silnici a má dojezd až 40km i 
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více. Elektrický vozík se v některých případech může po odmontování 

akumulátoru složit podobným způsobem jako mechanický. Častěji se ale 

převáží vcelku, např. v dodávkových autech nebo na přívěsu. Vozík se obvykle 

ovládá vypínačem a pákou, která může být pro pravou nebo pro levou ruku. 

Pokud nelze použít k ovládání ruce, je možné předepsat ovládání bradou nebo 

jiným alternativním způsobem.
18

 

 

2.3. Několik praktický rad při zacházení s vozíkem 

Při zacházení s vozíkem je důležité zjistit a vědět:  

- které části vozíku jsou pevně namontován a které můžeme 

vyjmout. Jedná se hlavně o opěrky rukou, nohou, hlavy; 

- jak fungují brzdy (páčky, ve které poloze je vozík zabrzděn, apod.); 

- při každém zastavení či přestupování je nutné vozík zabrzdit; 

- dále je důležité zvedat vozík pouze za pevné rámy 

- při překonávání překážek (např. obrubníků) si nepomáháme 

kolenem, které bychom opřeli o záda vozíku. Mohlo by dojít 

z vytlačení vozíčkáře z vozíku. 

Doplňky vozíků mohou být např. páky proti překlopení, ochranné kryty 

velkých kol, stolky apod. Existují také speciální vozíky např. na sport. 

 

2.4. Návod pro doprovod při překonávání překážek 

Schod dolů 

Vozíkem najedeme na okraj obrubníku. Doprovod stlačí držáky vozíku tak, 

aby naklonil vozík lehce dozadu a pak jej pomalu, bez nárazu spustí 

                                                 
18

 Votava a kol., s. 140 - 142 
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z obrubníku. Manévr je ukončen, když jsou malá přední kolečka postavena na 

zem.
19

 

Schod nahoru 

Vozíkem najedeme k okraji obrubníku, lehce ho nakloníme dozadu a 

popojedeme tak, až se malá přední kolečka dostanou na schod. Po té vozík 

nadzvedneme za držáky a dostaneme se na schod i velkými koly. 

„Svezení“ vozíčkáře ze schodů 

 Tento úkon provádíme pouze tehdy, jsme-li si dostatečně jisti, že to 

zvládneme. Řídíme se pokyny vozíčkáře, který většinou nejlépe ví, jak 

nejvhodněji a nejjednodušeji postupovat. K tomuto sestupu jsou, v rámci 

zajištění bezpečí, zapotřebí dvě osoby. Jeden pomocník postupuje stejně jako 

při překonávání jednoho schodu směrem dolů. Druhý stojí naproti prvnímu a 

drží vozík za pevné části vozíku, působí tak proti síle sjíždějícího vozíku. 

Sestupuje pozpátku.
20

 

Doprava vozíčkáře do schodů 

I v tomto případě jsou zapotřebí dva pomocníci. S vozíkem zajedeme ke 

schodům pozadu, lehce ho nakloníme dozadu a po hranách schodů vytahujeme 

nahoru. Druhý pomocník drží vozík opět za pevnou část vozíku (rám vozíku). 

Při každém překonaném schodu musí každý pomocník pevně stát.
21

 

 

Sklápěcí mechanismus vozíku 

Složení 

Nožní, případně lýtkovou opěrku/y sklopíme do strany, případně odstraníme 

sedací polštář. Postavíme se bokem k vozíku, uchopíme sedací plachtu 

uprostřed přední a zadní hrany a nadzvedneme ji. Tím se vozík složí-sklapne.  

                                                 
19

 Kacanu,  s. 60 
20

 Kacanu, s. 61 
21

 Kacanu, s. 61-62 
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Rozložení 

Postavíme se před vozík a oběma rukama uchopíme vprostředku sedací 

lišty. Silným tlakem na lišty vozík roztáhneme, až se sedací plachta napne. 

Pozor na prsty, které musí směřovat dovnitř, jinak se dostanou mezi rám a lišty.  

Poté sklopíme opěrku/y nohou a případně opět položíme sedací polštář.
22

 

 

Pomoc při opuštění vozíku 

Vozík dostaneme do nejlepší přestupní pozice k autu, toaletní míse, apod. 

Nezapomeneme vozík zabrzdit, případně můžeme sundat oddělitelné části 

(opěrky rukou nebo nohou). Pomoc se samozřejmě řídí druhem postižení. 

Vozíčkář si sám musí říci, jaký způsob je pro něho nejlepší. Pokud má vozíčkář 

dostatečnou sílu, dokáže se často přesunout z vozíku sám. Pomocník se v tomto 

případě může omezit na přidržení židle či použité kluzné desky dle pokynů 

vozíčkáře.
23

 

 

 

 

                                                 
22

 Kacanu, s. 63 
23

 Kacanu, s. 64 
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3. Bariéry v životě člověka na vozíku 

Aby osoby s omezenými pohybovými možnostmi mohly samostatně žít ve 

svých bytech, a tak jako lidé bez postižení se volně pohybovat a cestovat, musí 

mít přizpůsobené prostředí, jsou tedy nutná stavební a technická řešení. Každý 

člověk vnímá své postižení individuálním způsobem a to se odráží i ve vnímání 

překážek, jež se vyskytují v průběhu života. Existují ale překážky či bariéry, 

které ovlivňují kvalitu života většiny osob s těžkým tělesným postižením. Mezi 

nejčastější překážky, bránící jim v dosažení cílů, jsou právě architektonické, 

nebo-li fyzické bariéry, kterým se v této práci věnuji. Mezi bariéry řadíme také 

bariéry mezilidské, dopravní a komunikační, se kterými se pro úplnost 

informací krátce také seznámíme.
24

 

 

3.1. Klasifikace bariér 

Nejčastěji se uvažuje o odstraňování bariér fyzických pro lidi pohybující se 

na vozíku. Místa, která jsou pro ně přístupná, se označují právě symbolem 

vozíku, což je mezinárodně uznaný symbol přístupnosti.
25

 

Zámečníková a Opatřilová (2008) rozdělují bariéry na psychické a fyzické. 

Psychické bariéry jsou na jedné straně způsobeny myšlením a chováním lidí 

bez postižení a na straně druhé myšlením a chováním osob s postižením. 

Fyzické bariéry komplikují život v prostředí.  

Filipiová (1998) o fyzických a psychických bariérách píše toto: 

a) Fyzickými bariérami jsou reálná omezení v prostředí, 

ve kterém se každý den pohybujeme a ve kterém 

žijeme. V daném prostředí osobě s postižením 

znemožňují pohyb. 

                                                 
24

 Slonková, s. 45 
25

 Votava a kol., s. 83 - 84 
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b) Psychické bariéry však nemusí být jen v postižených 

lidech, ale stejně tak i v lidech bez postižení. Člověk 

bez postižení se mnohdy může z různých důvodů 

postiženému vyhýbat. Lidé totiž např. nevědí, jak 

komunikovat s postiženou osobou nebo jak jí pomoci. 

Někteří mohou mít také jakýsi pocit viny, že oni jsou 

zdraví a ten druhý je více či méně bezmocný. Časté 

také je, že lidé bez postižení ani nevědí, jaké zdravotní 

komplikace může postižení přinášet a je-li osoba 

pohybující se na vozíku schopna komunikace.
26

 

 

Mezilidské bariéry 

Novosad uvádí, že znevýhodňující důsledky tělesného postižení bývají 

zesilovány nejen bariérami mezilidskými, architektonickými, ale také obavami 

a nedostatečnou informovaností majoritní veřejnosti a často ještě 

přetrvávajících předsudků vůči osobám s postižením.
27

 Zmiňuje čtyři druhy 

předsudků: 

 Paternalistické a podceňující: tyto předsudky se vyznačující 

lítostným a soucitným přístupem, kdy je jedinec s těžkým tělesným 

postižením stavěn do role pasivního příjemce „dobře myšlené 

pomoci“ a současně označován jako chudák s nešťastným osudem. 

 Odmítavé a degradující předsudky: vyznačují se vylučováním práv 

lidí s tělesným postižením. Majoritní společnost odmítá přijímat 

lidi s postižením jako sobě rovné, označuje tyto jedince jako 

mrzáky, invalidy, defektní jedince. Postižení je zde chápáno jako 

                                                 
26

 Filipiová (1998), s. 8 
27

 Novosad (2009), s. 30 
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trest - člověk s postižením si ho zavinil sám (špatně se léčil, byl 

neopatrný při práci apod.). Specifikem je degradování toho, když 

člověk s tělesným postižením dosáhl něčeho, co není běžné ani pro 

lidi bez postižení (např. profesní uznání, odborný nebo jiný 

úspěch). 
28

 

 Protektivně–paušalizující: předsudky vzniklé vlivem mediálně 

zkreslujících informací o výhodném pobírání nejrůznějších 

sociálních dávek osob s těžkým postižením. Mezi lidmi pak vzniká 

názor, že občané s tělesným postižením mají neoprávněné a 

nezasloužené výhody. Dle Novosada je klasickým příkladem, který 

veřejnost dráždí průkaz mimořádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P) a 

s nimi spojená podpůrná opatření (vyhrazená parkovací místa, 

nezpoplatněné užívání dálnic). Ve skutečnosti jde o dílčí 

kompenzaci jak postižení, tak snížené výdělečné možnosti. 

 Idealizující: předsudky, které lidem s těžkým tělesným postižením 

přisuzují mnoho pozitivních vlastností, které je činí lepšími ve 

smyslu hrdinství a zasluhují obdivuhodnost. Paradoxně jsou i tyto 

předsudky pro osoby s postižením nepříznivé, protože v nich 

převládá iracionální  a emocionální prvek nad fakty.
29

 

Novosad také v souvislosti tématem neinformovanosti a předsudků ze 

zkušenost píše, že získá-li společnost potřebné informace, realistický pohled a 

podaří-li se dosáhnou co možná nejpřirozenějšího kontaktu, pravděpodobně se 

stane fakt, že existují spoluobčané, spolužáci či spolupracovníci  s postižením, 

                                                 
28

 Novosad (2011), s. 79 
29

 Novosad (2011), s. 80 



Život vozíčkářů v Pelhřimově Dagmar Vaněčková 

 

 

 31 

zcela běžnou realitou a okolí hodnotí tyto lidi podle jejich lidských vlastností, 

pracovní i sociální adaptability a úspěšnosti.
30

 

Filipiová uvádí také to, že psychickým problémem a bariérou je i vyrovnání 

se se změnou, a to zejména v případě, pokud došlo k náhlé změně života a 

životního stylu pro neočekávanou těžkou nemoc nebo úraz. Tito lidé si pak 

mnohem více uvědomují fyzické bariéry než ti, kteří se narodili s postižením a 

jsou na každodenní překážky a boj s nimi zvyklí.
 31

 Fyzickým bariérám se blíže 

věnuji v další kapitole. Nyní ještě k psychickým a sociálním aspektům 

tělesného postižení, které život lidí s postižením také ovlivňují. Opatřilová a 

Zámečníková jmenují poruchy sebepojetí, emoční labilita, neadekvátní 

prožívání, nedostatečná motivace k překonávání překážek, přecitlivělost, 

ztížené zvládání přirozených sociálních rolí, snížená sociabilita, izolovanost, 

nevyjasněné životní perspektivy, obtížné vytváření sociálních vztahů, které 

může být dáno limitujícím prostředím předchozího života jedince s těžkým 

tělesným postižením.
 
 

Při rozhovorech s vozíčkáři, které představím blíže v praktické části této 

práce a jejichž odpovědi využívám více také ve výše zmiňované části, jsem se 

dotazovala mj. také právě otázkou, zda vnímání mezilidské bariéry (předsudky 

lidí vůči lidem s postižením, odmítavost, soucitné přístupy nebo naopak 

předsudky, že v lidech s postižením vidí „hrdiny“). Považuji za vhodné zde 

odpovědi dotazovaných mužů zveřejnit. Pan Jan H. na tuto problematiku a 

otázku říká: „Snažím se neustále pohybovat na veřejnosti. Samozřejmě, že se 

tu a tam oba přístupy objeví, tak vysvětlím co a jak, poděkuji a jedu dál. Pan 

Marian T. říká, že zde opravdu záleží na lidech. „Ale už je to lepší, takže si na 

nás zvykají.“ Jakub V. k tomuto konstatoval: „Já si v současnosti nemohu 
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31
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stěžovat, ale spíše je mezi lidmi nevědomost o tom co je to postižení, jak se 

k nám chovat. No spíš nevědí, že se k nám můžou chovat úplně normálně.“ 

 

 

Architektonické a dopravní bariéry 

K tématu fyzických bariér Daniela Filipiová ve své knize říká: „Osoba 

s postižením se cítí být vyřazena ze společnosti do té míry, jak se k ní chová 

její okolí. Přítomnost fyzických bariér situaci jenom zhoršuje.“ 

Dopravní bariéry představují jednu z nejzávažnějších překážek pro osoby 

s omezenou schopností pohybu, ztěžují pohyb po městě. Obchody, kulturní 

zařízení, úřady atp. nemá každý v blízkosti svého bydliště. V tomto případě je 

nutné využít dopravní prostředky. Mezi dopravní bariéry nemusíme řadit pouze 

dopravní prostředky, do této skupiny můžeme zařadit i nesprávnou úpravu 

nástupišť, chodníků, nedostatek parkovacích míst či jejich nesprávné řešení. 

Bariéry architektonické a dopravní jsou jedincem vnímány z důvodu jeho 

tělesného postižení a omezení, v případě vozíčkářů je to hlavně závislost na 

technických a kompenzačních pomůckách.  

Jak jsem již zmínila, doprava cestování je nedílnou součástí našeho života. 

Doprava osob s tělesným postižením, v našem případě vozíčkářů, je 

znesnadněno nutnou technickou úpravou dopravních prostředků. Doprava 

může být dle Votavy (2005) realizována několika způsoby 

 osobní automobilová, kdy je nutno při řízení jedincem s tělesným 

postižením: 

- zvládnout samostatný přesun jedince z vozíku do auta a 

zpět, naložit vozík; 

- zajistit vyhrazené parkoviště; 
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- upravit osobní automobil pro řízení jen rukama nebo 

jen nohama a další nutné technické úpravy; 

  veřejnými dopravními prostředky, kde jsou meze zastoupeny v: 

- malém procentuálním zastoupení autobusů městské 

hromadné dopravy s plošinou  

- bariérových autobusech pro vnitrostátní dopravu; 

- částečné přístupnosti vlakové dopravy (zpřístupněné 

pouze některé vagóny určitých vlakových spojů, 

nutnost předchozí včasné rezervace); 

- dosud nevyhovujícím množství mikrobusů s plošinou 

pro přepravu osob s těžkým tělesným postižením, jež 

jsou provozovány zejména nestátními neziskovými 

organizacemi. 

V praktické části této práce se blíže seznámíme s vlakovou a autobusovou 

dopravou a možnostmi parkování přímo ve městě Pelhřimov. 

Seznámení s vyhláškou č. 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb je pro téma této 

práce důležité, abych mohla, alespoň základně, posoudit vhodnost přístupů k 

jednotlivým objektům z hlediska vozíčkáře. Informace jsem čerpala převážně 

z výše zmiňované vyhlášky, z knih Projektujeme bez bariér od D. Filipiové 

(2002) a Budovy bez bariér od Šestákové a Lupače (2010). 

 

3.2. Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vzhledem k tomu, že v této bakalářské práci nás zajímají především bariéry 

architektonické, a to takové, na které můžeme narazit při pohybu po městě a u 

vstupů do veřejných budov, je pro nás tento zákon velice důležitý.  
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uvedlo 5. listopadu 2009 v platnost 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška v §1 odst. 1 

vymezuje osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Mezi tyto osoby 

patří, jak uvádí odhady, 550 000 osob s tělesným postižením, z toho 33 000 

vozíčkářů, 85 000 osob se zrakovým postižením, 74 000 osob se sluchovým 

postižením a 100 000 osob s mentálním postižením, 1,5 milionu seniorů, 

100 000 těhotných žen ročně, 0,5 milionu dětí do 3 let (potřebují doprovod, 

jsou mezi nimi děti v kočárku).
32

 Z tohoto výčtu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace a jejich počtu je viditelné, že je mezi námi mnoho lidí, kteří 

musejí ve svém každodenním životě překonávat bariéry v důsledku svého 

zdravotního stavu nebo věku. V této práci se zaměřím na bariéry 

architektonické a na osoby s tělesným postižením, přesněji na vozíčkáře. 

Vyhláška stanovuje obecné technické požadavky pro stavby tak, aby bylo 

umožněno a zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

Podle výše zmíněné vyhlášky se postupuje při pořizování a schvalování 

územně plánovací dokumentace a při navrhování, umísťování a povolování 

staveb: 

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství; 

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejnosti; 

c) společných prostor a domovního vybavení bytových domů 

obsahujících více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu 

zvláštního určení; 

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto 

stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním 
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postižením, nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým 

zdravotním postižením.
33

 

 

„Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a 

změn v užívání staveb, pokud to závažné územně-technické nebo stavebně-

technické důvody nevylučují.“
34

 

„U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky 

použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.“
35

 

 

3.3. Požadavky na bezbariérovost města dle potřeb vozíčkářů 

Běžné ráno většiny z nás vypadá asi tak, že vstaneme, vyjdeme z domu, 

pěšky, autem nebo městskou hromadnou dopravou se dostaneme do práce či do 

školy. V poledne si dojdeme někam na oběd, po práci nakoupíme potřebné věci 

a utrmáceni přijdeme domů. O klidném dnu, kdy bychom si mohli oddechnout 

od každodenního shonu, si necháváme zdát. Ovšem jsou mezi námi lidé, kteří 

naopak sní o podobném rušném dnu a s radostí by toto všechno absolvovali. Co 

jim brání? Jejich postižení. Oni pracovat nemohou, i když by sebevíc chtěli. 

Bariéry jsou pro ně hned u východu z domu. Schody, obrubník, do tramvaje či 

autobusu se nedostanou, zaměstnavatel nesídlí v bezbariérovém objektu (nemá 

např. výtah či vhodné sociální zařízení). To, kolik bariér musí člověk s 

postižením překonat jen při cestě do práce nebo kamkoli jinam si člověk bez 

postižení ani neuvědomí. Je jasné, že není jednoduché naráz předělat všechna 

města a jejich objekty a komunikace tak, aby vyhovovaly. Ovšem je nutné při 
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rekonstrukcích nebo, a to hlavně, při tvorbě nových prostor mít na paměti 

vyhlášku č. 369/2001 Sb. O obecných technický požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a nové prostory vytvořit bez bariér.
36

 

 

Komunikace – chodníky, přechody, rampy a nástupiště 

Každý z nás, tedy i člověk na vozíku, pokud chce opustit byt či dům a vydat 

se ven, ať už za jakýmkoliv účelem, musí se pohybovat po určité komunikaci, 

kterou může být chodník nebo přechod. Proto je opravdu velice důležité, aby 

tyto komunikace byly z hlediska vozíčkáře vyhovující, tzn. bezbariérové.  

Povrch chodníků a schodišť musí být rovný a upravený tak, aby zabraňoval 

uklouznutí. Chodník, v ideálním případě, má rovný povrch, je široký nejméně 

150cm a důležitý je také příčný a podélný sklon, pokud je podélný sklon velký, 

je třeba zřídit každých 200m odpočívadlo.
37

 

Jednou z prvních bariér, se kterou se tělesně postižený člověk při cestě po 

městě setká, je obrubník na přechodu. K vidění jsou často zcela nevhodné 

nebo dokonce život či zdraví ohrožující řešení nájezdu na chodník. Je to např. 

tím, že je uložen šikmo. Vznikne tak tedy nájezd, který je pro vozíčkáře 

nepřekonatelný.  

Co se týče dlouhého nájezdu, je vhodné umístit mezi vozovku a chodník 

rovnou plochu o rozměrech 150x150 cm. Vozíčkáři to umožní se bezpečně 

rozhlédnout na rovině a nemůže dojít k tomu, že by sklouzl do vozovky. 

Výškový rozdíl mezi nájezdem a vozovkou může být maximálně 2cm.
38

 

V místě nájezdu by neměl být vtok dešťové kanalizace, protože by mohlo 

dojít k tomu, že vozíčkář jedním kolem do mřížky zapadne a vyklopí se 

z vozíku do vozovky. Můžeme se setkat i s tím, že uprostřed nájezdu, který by 
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byl jinak ideální je, umístěn stožár světelné signalizace. Pro vozíčkáře tím 

vzniká bariéra a snaha postiženému pomoci je zmařena. Je-li přechod vybaven 

samoobslužnou světelnou signalizací, je nutné, aby byl ovládací panel umístěn 

ve výšce max. 120cm, aby na něj vozíčkář dosáhl.
39

 

Důležitým prvkem z hlediska řešení bezbariérového pohybu po městě a 

přístupu do objektu je rampa. Propojení menších výškových rozdílů 

bezbariérovou rampou nabízí vozíčkářům a osobám s kočárkem možnost 

daleko svobodnějšího pohybu a také velkou úsporu času. Jestliže jsou malé 

výškové rozdíly vyrovnány např. svislou zdvihací plošinou, dostupnost 

potřebných prostor je komplikovanější. Např. pokud je plošina mimo provoz, 

musíme nejdříve sehnat její obsluhu a i samotný přesun na plošině je pomalý. 

Cesta, která se dá zvládnou po rampě za pár minut se tedy výrazně protáhne.
40

 

Bezbariérová rampa má být široká minimálně 150cm a musí mít také zákonem 

daný sklon. Rampa dále musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 

90cm a po obou stranách musí být opatření proti sjetí vozíku do strany. Pokud 

je rampa delší než devět metrů, musí být přerušena odpočívadlem, které bude 

dlouhé nejméně 150cm. Na začátku i na konci rampy musí být vodorovná 

manipulační plocha 150x150cm Jednou z nejčastějších chyb je absence 

zábradlí, nevhodný povrch nebo špatný sklon. Pokud se některá z těchto chyb 

vyskytuje, je rampa pro vozíčkáře nepoužitelná a z hlediska investora jde o 

zbytečně vynaložené finance. Projektant v tomto případě vytvořil „bariéru 

nebariéru“.
41
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Osoba s tělesným postižením a automobil 

Automobil je pro osobu s tělesným postižením nenahraditelnou pomůckou. 

Nutností jsou tedy parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu 

nejen v přetížených částech města, ale i u nákupních center, kin, divadel a 

podobně. Tato místa jsou označená mezinárodním symbolem přístupnosti, 

stylizovaným vozíčkářem na modrém poli. Tato vyhrazená místa na parkování 

nejsou však nic platná, pokud jsou lidé bezohlední či nevědí, komu a z jakého 

důvodu jsou tato místa vymezená. 

Dalším důvodem zřizování těchto míst jsou jejich zákonitosti. Parkovací 

místo pro osobu s postižení má být minimálně 3,5m široké, protože při 

vystupování z vozu vozíčkář potřebuje dveře vozu zcela otevřít, aby mohl 

přesednout z auta na vozík. Zaparkuje-li tedy nepozorný řidič vedle auta 

postiženého moc blízko, zabrání mu dostat se do vozu. 

Ve vyhlášce na téma parkoviště a odstavné plochy je uvedeno, že veškeré 

značené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová vozidla musí mít 

vyhrazena 2% z celkového počtu parkovacích míst. Nejméně však dvě stání 

pro vozidla osob se zdravotním postižením. Tato místa musí být zřetelně 

označena mezinárodním symbolem přístupnosti a musí k nim být zajištěn 

bezbariérový přístup z komunikace pro pěší.
42

 

Je tedy opravdu důležité, aby si řidiči všímali dopravního značení – zda 

neparkují na místě, které je určené pro osobu s těžkým tělesným postižením. 

S tím souvisí i téma již zmíněných fyzických a psychických bariér, protože 

bezohlední řidiči svými automobily vytvářejí fyzické bariéry a také více 

prohlubují psychické trauma, kterým vyrovnání se s handicapem určitě je. 
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Městský mobiliář a další vybavení 

Součástí vybavení města jsou i telefonní a jiné automaty, bankomaty, 

poštovní schránky. Samozřejmě i tyto objekty by měly být upraveny tak, aby 

je mohli využívat i osoby s postižením. Zásady umístění jakéhokoliv automatu 

jsou tyto: prostor před automatem musí mít rozměry minimálně 100x120cm. 

Aby byly ovládací prvky automatu v dosahu osoby na vozíku, měly by být ve 

výši 60 až 120cm. U poštovních schránek je třeba pamatovat na správnou 

výšku vhozu, která má být 100 až 120cm.
43

 

Další součástí vybavenosti města jsou také veřejné toalety. Dveře 

záchodové kabiny se musí otevírat směrem ven, z vnitřní strany musí být 

instalované vodorovné madlo ve výšce mezi 80-90cm. Při navrhování 

sociálního zařízení je nutné mít více než jindy na paměti prostor pro otočení se 

na vozíku (tj. kruh o průměru 150cm); navíc se musí počítat i s tím, že osoby 

s těžkým tělesným postižením jsou doprovázeny asistentem, bez jehož pomoci 

se postižená osoba neobejde. U záchodové mísy je důležité její výškové 

usazení. Správné je takové, kdy horní hrana mísy je ve výši 46cm nad 

podlahou. Mísa musí mít po stranách sklopná madla, osově od sebe vzdálená 

60cm a ve výši 80cm. Umyvadlo musí mít stojánkovou výtokovou baterii a 

pákové ovládání, aby byl umožněn podjezd osoby na vozíku. Horní hrana 

umyvadla musí být ve výšce 80cm a vedle umyvadla musí být alespoň jedno 

svislé madlo o délce 50cm. Zrcadlo musí být použitelné jak pro osobu stojící, 

tak pro osobu na vozíku, ovládací páka sklopného zrcadla nesmí zasahovat do 

prostoru. Spodní hrana ve výši max. 90cm nad podlahou a horní hrna ve výši 

min. 180cm nad podlahou. 
44
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Vstupy do objektů 

Pro účely této práce se zaměřím hlavně na vstupní prostory budov 

občanského vybavení a jejich vnitřní uspořádání.  

Jedním z mnoha problémů, se kterými se vozíčkář ve svém každodenním 

životě potýká, je dostupnost objektů občanské vybavenosti. A to jsou obchody, 

úřady, zdravotnická zařízení, kina, divadla, sportovní areály a další. Z hlediska 

osoby bez postižení se objekt může zdát vozíčkáři přístupný, ale zdání může 

klamat, jelikož i jeden jediný schod či schůdek před vstupem, je pro vozíčkáře 

bariérou. 

Může se stát, že se pozemek nachází ve svažitém terénu a nelze se tedy 

vyhnout schodům, které vedou k hlavnímu vchodu do budovy. V takovémto 

případě je nutné navrhnout rampu. Ta by ovšem neměla postrádat důstojnost a 

reprezentativnost vstupních prostor v podobě nějakých náhradních řešení. 

Určitě není hodno lidské důstojnosti, když musí vozíčkář např.  při vstupu 

do kina kličkovat mezi popelnicemi a různým odpadem apod. V tuto chvíli se 

musíme zamyslet totiž také nad tím, co to udělá s psychickou člověka 

s postižením, který se snaží překonávat bariéry a začlenit se do společnosti lidí 

bez postižení. V případě, že je nutné vstup pro vozíčkáře umístit z boční strany 

objektu, musíme u hlavního vstupu umístit informační piktogram, který 

postiženého navede k bezbariérovému vstupu. Absence informačních tabulí 

dokáže velmi znepříjemnit život, přesto je v naší zemi obecným jevem, a to i 

přesto, že zákon na umístění informačních tabulí pamatuje. Projektanti a 

posléze majitelé a provozovatelé budov však tento fakt opomíjejí.
45

 

Je samozřejmé, že se v praxi může stát, že není možné vstupní ani jiné 

schodiště nahradit rampou. Na řadu tedy přichází schodišťové plošiny. 

Používání plošin na veřejném prostranství je často podmíněno přivoláním 
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obsluhy. Zde může vyvstat problém, kdy např. zvonek k přivolání obsluhy 

nefunguje nebo zde vůbec není. Vozíčkáři tedy nezbývá nic jiného, než mít při 

svém pohybu po městě průvodce, který přivede odpovědného zaměstnance. 

Avšak vozíčkáři to ubírá na samostatnosti, a tak snaha o bezbariérovost vlastně 

vyjde naprázdno. Další možností ještě je, umístit u těchto plošin telefonické 

spojení s obsluhou. Telefon vozíčkáři umožní přivolat obsluhu a ujistit se, zda 

je pomoc na cestě, či nikoliv.
46

 

Nyní se seznámíme s pravidly vhodného řešení vstupů do objektů. Zásady 

správné konstrukce rampy, potřebný sklon a zajištění proti pádu, s čímž souvisí 

správné řešení zábradlí. V návaznosti rampy na vstup do objektu je nutné 

vysvětlit, jak by měla být rampa před vstupem správně zakončená. Před 

vstupem do objektu musí být vodorovná plocha o rozměrech minimálně 

150x150cm. V případě, že se otvírají vstupní dveře směrem ven, musí být tato 

plocha minimálně 150x200cm. Dodržení vodorovnosti plochy před vstupem do 

objektu je velice důležité. Pro příklad uvedu prostor, kdy člověk na vozíku 

musí dveře otevřít nebo i odemknout, avšak pokud stojí na šikmé ploše, 

dochází k tomu, že je z vozíku vytahován a dveře vlastní vahou těla opět 

zavírá. 

Dveřní křídlo u vstupních dveří musí být široké minimálně 90cm a ve 

dveřích nesmí být práh, přičemž výškový rozdíl mezi exteriérem a interiérem 

může být maximálně 2cm. Pokud jsou dveře zaskleny, je potřebné, aby byly 

chráněny před poškozením vozíkem. Kliku umisťujeme do výše 110cm a 

stejně i vodorovné madlo. Zámek umístíme na dveřích do výšky max. 100m. 

Pokud je před vstupem do budovy umístěn například zvonkový panel, je 

třeba, aby byl za prvé v té části, kde je vodorovná ploch a za druhé, aby byl 
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v dosahu vozíčkáře. Dolní hrana zvonkového panelu by měla být ve vší 90 - 

100 cm, horní maximálně 140cm.
47

 

 

Vstupní prostory veřejných objektů a jejich vnitřní uspořádání 

Vstup do veřejného objektu může mít pro vozíčkáře mnoho nástrah. Tělesně 

postiženému člověku může život zkomplikovat zádveří, které je oddělené od 

ostatních prostor dalším dveřním křídlem. V tomto případě je třeba počítat 

s dostatečnou manipulační plochou pro vozíčkáře, tedy s minimálně 150x150 

cm čisté plochy do které nezasahuje dveřní křídlo. To musí splňovat veškeré 

podmínky, jako je šíře dveřního otvoru 90 cm, bezpečné prosklení a správnou 

výšku dveřního kování a madla. 

V prostoru zádveří bývá umístěna rohožka. Při její instalaci je zapotřebí 

myslet na to, že by neměla vyčnívat nad úroveň podlahy více jak 2 cm. 

Nejvhodnější je její zapuštění do podlahy, aby byla na stejné úrovni. Pro 

vozíčkáře jsou nevhodným typem např. rohože tvořené pouze z vodorovných 

ocelových pásů a pokud jsou tyto kovové pásky kolmo ke vstupu a mezery 

mezi nimi jsou větší než 1,5cm. V tomto případě propadne vozíčkáři kolo 

vozíku do rohožky a vozík se překlopí. Zcela nevhodné je použití volně 

položené rohožky, která vyčnívá nad úroveň podlahy a není pevně 

přichycena.
48

 

Po celém veřejném objektu musí být umístěny piktogramy, což jsou 

grafické znaky znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Ty by měly 

postiženého informovat, kde je výtah a sociální vybavení pro tělesně postižené. 

Filipiová si všímá toho, že když toto všechno člověk čte, vypadá to, že toho 

je příliš, čím je potřeba vybavit jednotlivé objekty. Ale pokud se vžijeme do 
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postavení osoby se zdravotním postižením, musíme si uvědomit, že to opravdu 

nemají jednoduché a toto všechno je opravdu zapotřebí.
49
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4. Jak můžeme vozíčkáři pomoci v různých 

prostředích a situacích? 

Tuto kapitolu uvádím proto, že dle odpovědí vozíčkářů na otázku, zda si 

myslí, že jsou lidé informování a zda vědí jak mohou vozíčkáři v různých 

situacích a prostředích pomoci  vyplývá, že lidé nejsou informování a i když 

nemohou vědět všechno, bylo by dobré, aby alespoň základní povědomí o této 

problematice měli, aby se nebáli vozíčkáře oslovit a nabídnout pomoc. Dle 

jednoho vozíčkáře by však často stačilo zapojit jen zdravý selský rozum a 

nehledat v pomoci vozíčkáři žádnou vědu. Vždy je to hlavně o komunikaci. 

Vozíčkáři, jejichž síla v rukou není omezena, se pohybují na vozíku dobře 

sami. Pomoc potřebují při překonávání obrubníků a schodů, v prudkém 

stoupajícím nebo klesajícím svahu apod. Měli bychom brát na vědomí, že 

vozíky jsou rozdílné, a proto by se měl doprovod u každého vozíku seznámit 

s jeho zvláštnostmi. Neměli bychom se bát zeptat, každý vozíčkář určitě rád 

poradí. 

Zde je důležité si také uvědomit, že všichni vozíčkáři také nejsou stejní. 

Jako všichni lidé, tak i vozíčkáři mohou být přátelští a vstřícní a jiní nepříjemní 

nebo odmítaví. Toto všechno bychom měli chápat, vždyť každý z nás má své 

dobré i špatné dny.
50

 

Život osob se zdravotním postižením není určitě jednoduchý, a protože 

kvalita jejich života nezáleží jenom na nich, ale i na prostředí, ve kterém se 

pohybují je eliminace bariér důležitým aspektem. Bariérám jsme si již věnovali 

v minulých kapitolách, nyní je dle mého názoru vhodné zmínit, že na velmi 

nízké úrovni je informovanost intaktní společnosti o vhodném přístupu k lidem 

se zdravotním postižením.  
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Soběstačnost a samostatnost patří mezi nejobecnější znaky kvality života. 

Proto je jistě dobré a vhodné osvojovat si v průběhu života strategie zvládání 

různých životních situací, přijímat nové informace a poznatky. Nebojme se 

tedy nabídnout pomoc vozíčkáři, povídat si s ním, a tím se dozvědět nové a 

jistě užitečné informace o životě na vozíku. 

 

Na ulici 

Jak jsem již zmínila, vozíčkář sám často nemůže překonat některé překážky, 

jakými jsou např. schody, obrubník nerovný terén, prudký kopec aj. Pokud 

tedy vidíme vozíčkáře, který stojí pod prudkým kopcem a nedokáže ho sám 

vyjet, nabídneme mu pomoc. S vozíčkářem se předem domluvíme a dbáme na 

jeho pokyny. Důležité informace jsou: Kde a jak vozík uchopit, jak zastavit, 

zda má vozík brzdy, zda nemůže vozíčkář vypadnout, kde ho můžete přidržet. 

Pokud nám vozíčkář žádné pokyny nedá, jednáme dle svého uvážení, 

samozřejmě co nejopatrněji. Doprovod by se měl vždy vžít do pocitu člověka 

na vozíku, to doprovod přesvědčí o potřebné opatrnosti. 

 

V restauraci 

Před návštěvou restaurace s vozíčkářem je dobré si předem zjistit, zda je 

zařízení bezbariérové. Jedná se o prostorové podmínky, dostupnost toalet, 

přístup ke stolu atp. Vozíčkář může mít postižené i horní končetiny, tudíž pro 

něho bude obtížné prohlédnout si jídelní lístek, nakrájet si potraviny, najíst se 

nebo se sám napít. O pomoci se opět vždy dohodneme a pomoc nabízíme 

diskrétně, aby vozíčkář neměl nepříjemný pocit.
51
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Při návštěvě kulturního zařízení 

I zde platí pravidlo předem zjistit dostupnost, aby posléze nedošlo ke 

zbytečnému zklamání. V divadle, kině se zeptáme, zda mají vyhrazená místa 

pro vozíčkáře. 

 

Při nákupech 

V obchodech s pultovým prodejem necháme vždy vozíčkáře, aby své přání 

řekl sám. Prodavači se bohužel většinou obracejí na doprovod, ale to 

nedovolme, pokud nás o to vozíčkář sám nepožádá. Při nákupu v samoobsluze, 

kde mají nákupní vozíky, není možné zároveň tlačit invalidní i nákupní vozík. 

Zde opět záleží na domluvě, zda vozíčkář bude jezdit po obchodě sám, či mu 

pomůžeme a v tomto případě tedy vezmeme jen malý nákupní košík, či krabici, 

kterou může mít vozíčkář na klíně.
52

 

 

Mnou oslovených vozíčkářů jsem v této souvislosti ptala právě také na to, 

zda jim lidé nabízejí pomoc, když se vozíčkáři pohybují po městě, např. při 

jízdě do velkého kopce nebo z kopce, při překonávání obrubníků nebo u jiných 

překážek. Zároveň jsem se dotazovala, zda jim je nebo by byla taková nabídka 

příjemná či nikoliv. 

Pan Jan H. říká: „Vzhledem k mému věku (53let - pozn. autorky) jsem rád 

za každou pomoc, ale ještě před 10 lety by mi to bylo nepříjemné.“ 

Pan Marian T. sděluje, že „lidé jsou ochotní a pokud můžou, tak se ozvou a 

nabídnou pomoc.“ Dále však vyjadřuje názor, že záleží také hodně na 

samotných vozíčkářích, aby v případě nabídnuté pomoci toto neodmítali.  
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Pan Jakub V. se k tomuto blíže nevyjadřoval, ihned na tuto otázku 

konstatoval: „Nevím, sám nikdy ven nejedu.“ 
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MAPOVÁNÍ BARIÉR PRO VOZÍČKÁŘE V PELHŘIMOVĚ 

5. Analýza bariér v Pelhřimově - dostupnost 

služeb  pro vozíčkáře (kultura, sport, obchody) 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat přístupnost služeb v Pelhřimově, 

které lidé využívají jak pravidelně, tak i nepravidelně a při zvláštních 

příležitostech.  

Toto starobylé město leží v nejzápadnějším výběžku Českomoravské 

vrchoviny v nadmořské výšce 550m. Často bývá označováno také jako „Brána 

Vysočiny“ pro své umístění na okraji Českomoravské vrchoviny, nachází se 

přibližně na polovině cesty po dálnici D1 mezi Prahou a Brnem – sjezd EXIT 

90 u Humpolce.  

Díky rozhovorům přímo s vozíčkáři chci přiblížit život lidí, kteří musejí 

každý den překonávat bariéry. Rozhovorům s vozíčkáři předcházelo studium 

odborné literatury a proběhlo též mapování v terénu, tedy ve městě Pelhřimov. 

Terénní mapování vzniklo především metodou pozorování. Podle požadavků 

na bezbariérovost budov pro osoby s omezenou schopností pohybu jsem si 

zaznamenávala především přístup k budově a její vstupy. Dále jsem 

samozřejmě posuzovala možnost pohybu v interiéru a bezbariérové toalety. 

Pokusila jsem se těžká místa vyfotit a tím dávám možnost posoudit obtížnost 

na individuálním rozhodnutí návštěvníka. Mnohé z objektů jsem měla možnost 

pozorovat a poznat s vozíčkářem, tudíž jsem mohla zároveň konzultovat danou 

problematiku přímo s člověkem, kterého se bariéry týkají. V rozhovorech jsem 

se také vozíčkářů dotazovala mj. přímo na místa, která jsem mapovala a na 

jejich pohled přístupnosti těchto budov. 

Zpracovaný materiál bude poskytnut turistickému informačnímu centru, 

organizacím v Pelhřimově a bude využit i pro Projekt Zdravé město Pelhřimov. 

Pro tento Projekt budou využitelné údaje právě z praktické části této práce, 
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přesněji vlastní mapování přístupnosti objektů a přiložené fotografie. Tyto 

informace budou moci být zveřejněny na internetových stránkách Zdravého 

města Pelhřimov a jeho na vývěsních místech, hlavně v prostorách radnice, kde 

se nacházejí úřední desky všech odborů Městského úřadu v Pelhřimově a  lidé 

tato místa hodně navštěvují. 

Mou snahou bylo zjistit co nejvíce informací o tom, jak jsou nejběžnější 

služby v Pelhřimově přístupné pro vozíčkáře, zda se do objektu vůbec 

dostanou, a když se dostanou, jestli se zde mohou bez problémů pohybovat; 

stručně se také zmíním o charakteristice objektu. U jednotlivých objektů jsem 

uvedla i typ objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která již byla 

mnohokrát zmiňovaná v teoretické části, a tím i potvrdím, že daný objekt patří 

do skupiny, která by se tímto zákonem měla řídit, tudíž by měl být 

bezbariérový. V rámci zařazování k typu objektu, lze uvést další náležitosti, 

které vyhláška také zahrnuje, ale uvádím pouze ty, které jsou z hlediska 

zaměření práce na přístupnost budov nejdůležitější.  

 

5.1 Způsob mapování 

a) vlastní mapování 

Za zmínku jistě stojí to, že jsem jednotlivé objekty neprocházela sama,  ale 

mým doprovodem byl vozíčkář Ondra, jehož poznatky jsou velice důležité, 

protože jedině sám člověk na vozíku nejlépe vidí co je potřeba k tomu, aby se 

dostal tam, kam potřebuje. Je pravdou, jak sám Ondra také říká, že každý 

vozíčkář je jinak zdatný a co jeden zvládne překonat, může být pro druhého 

nepřekonatelnou bariérou. Díky své dřívější práci osobní asistentky lidí 

s tělesným postižením si dokáži lépe představit, co může být při pohybu 

v exteriéru i interiéru objektů pro samotnou osobu na vozíku hůře zvladatelné a 
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co je náročné i pro jeho doprovod. Rozdíl je také v tom, zda má vozíčkář 

mechanický nebo elektrický vozík. Na elektrickém vozíku člověk nevynaloží 

tolik fyzické síly jako na mechanickém. Proto např. vozíčkář s elektrickým 

vozíkem zdolá větší kopec bez větších problémů, ale vozíčkáři na 

mechanickém vozíku dá tato cesta rozhodně více námahy, nebo ji vůbec 

nemůže uskutečnit. Naopak zase s mechanickým vozíkem lze častokrát 

překonat nějaký ten schod, pokud má vozíčkář zdatný doprovod, ovšem 

s elektrickým vozíkem je toto zcela vyloučené. Každý vozík má tedy svá 

pozitiva i negativa. Přístupnost budov byla mapována z pohledu člověka na 

vozíku mechanickém, který potřebuje doprovod druhé osoby, jako je právě i 

Ondra, se kterým jsem většinu objektů navštívila a nafotila. Na názory o 

objektech a jejich přístupnosti jsem se dotazovala také vozíčkářů, se kterými 

jsem později hovořila. 

 

b) rozhovory s vozíčkáři 

Zjistit přístupnost budov z pohledu jednoho vozíčkáře je jistě užitečné a 

zajistí nám to jiný pohled na věc, než pouze názor člověka bez postižení, ale 

jak jsem již zmínila, co vozíčkář to jiné potřeby a jiný názor. Proto jsem se 

rozhodla promluvit si o životě a bariérách v Pelhřimově se třemi vozíčkáři.  

Pana Jana H. jsem do této doby znala od vidění, bydlí nedaleko mého 

pracoviště a věděla jsem, kde pracuje. Jednoho dne jsem se tedy vydala na 

Městský úřad a požádala jsem pana Jana o rozhovor, vysvětlila jsem o čem 

bych s ním chtěla mluvit, tedy hlavně o bariérách a jeho životě v Pelhřimově. 

Pan Jan ihned souhlasil, jelikož jak sám říká, o problematiku bezbariérovosti se 

zajímá a je po Pelhřimově už známý. Na začátku jsem zjišťovala základní 

informace o panu Janovi, abychom si mohli udělat představu o tom, z pohledu 

jakého vozíčkáře (na mechanickém či elektrickém vozíku, zda potřebuje 

asistenci druhé osoby apod.) bude náš rozhovor vytvořen.  
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Pan Jan H. (53 let) bydlí v Pelhřimově se svou manželkou. Na vozíku je od 

roku 1985. Důvodem je poranění míchy při pádu z okna. Vozík využívá trvale 

- při pohybu venku elektrický a doma mechanický. Pokud to tedy nevyžaduje 

určitá a výjimečně složitá situace, asistenci druhé osoby nepotřebuje a pan Jan 

se snaží o samostatnost. Pan Jan je zaměstnaný, pracuje ve státní správě (na 

telefonní ústředně Městského úřadu v Pelhřimově). Volný čas tráví pan Jan rád 

s vnoučaty, u počítače a navštěvuje hokejová a fotbalová utkání. 

Pana Mariana T. znám díky tomu, že již několikrát navštívil Centrum pro 

zdravotně postižené kraje Vysočina v Pelhřimově, kde pracuji. O tom, že bych 

s ním ráda udělala rozhovor pro svou bakalářskou práci, jsem ho informovala 

již v loňském roce a pan Marian mi přislíbil, že kdykoliv budu potřebovat, 

rozhovor můžeme uskutečnit. 

Pan Marian T. (39let) v Pelhřimově bydlí manželkou a dětmi. Na vozíku je 

od narození, jeho diagnóza je DMO (dětská mozková obrna). Pan Marian T. je 

hodně samostatný, využívá trvale a všude mechanický vozík.  Asistenci druhé 

osoby potřebuje jen občas. V současné době je Marian nezaměstnaný, volný 

čas tráví převážně doma s rodinou. 

Pana Jakuba V. znám též díky Centru pro zdravotně postižené v Pelhřimově, 

které navštívil se svou maminkou a zde jsem ho také požádala o rozhovor, 

kterého se zúčastnila právě i Jakubova maminka. 

Pan Jakub V. (22let) bydlí v Pelhřimově se svými rodiči. Na vozíku je od 

narození, jeho diagnózou je také DMO. Jakub je na vozíku trvale, využívá 

pouze vozík mechanický. Venku potřebuje stálou asistenci, doma a ve známém 

prostředí se snaží pohybovat sám. Volný čas tráví Jakub u počítače, 

sledováním sportovních utkání v televizi i venku na stadionech - v Pelhřimově 

i mimo město, nebo výlety s rodinou.  

Názory a poznatky těchto vozíčkářů jsou důležité pro ještě lepší představu o 

přístupnosti budovy. Leckdy totiž nestačí, když si zjistíte, že Knihovna v 
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Pelhřimově je „bezbariérová“. Přijede totiž vozíčkář na mechanickém vozíku, 

zaparkuje na vyhrazeném parkovišti, a pak zjistí, že sice nejsou v okolí a 

možná ani v knihovně žádné schody a bariéry, ale prudký kopec, který vede ke 

vchodu, sám není schopen vyjet, tudíž se tento kopec stává pro takového 

člověka bariérou. Naopak člověk na elektrickém vozíku se u takovéto strmé 

cesty ani nepozastaví, protože ji lehce vyjede a nemusí k tomu vynaložit ani 

příliš fyzické aktivity. Vozíčkářům jsem vždy řekla o jaké budově budeme 

hovořit a oni pak odpovídali jak vidí ze svého pohledu přístup k budově, 

možnosti parkování, vstup do budovy, pohyb vnitřními prostory a zařízení 

budovy (WC, plošiny, schodolezy apod.). Muži hodnotili ve třech stupních: 

vynikající (bezbariérový přístup, vozíčkář se dostane do objektu sám), dobrý 

(dostupný přístup, s doprovodem) a špatný (nepřístupný). U parkování je toto 

hodnocení stejné s těmito významy: vynikající-označené parkoviště, 

odpovídající rozměry; dobré-označené parkoviště + výhrady (např. daleko od 

budovy); špatné-neoznačené a zcela nevyhovující nebo chybějící parkoviště.   

V další kapitole se již dostáváme k samotnému mapování. Nejprve se 

seznámíme s přístupností jednotlivých budov z hlediska zákona a pohledu 

člověka bez postižení v doprovodu vozíčkáře na mechanickém vozíku. Dále 

bude u každého objektu uvedena tabulka s doslovnými názory na přístupnost 

budovy od vozíčkáře na elektrickém vozíku, mechanickém vozíku a vozíčkáře 

na mechanickém vozíku vyžadující asistenci druhé osoby. 

 

A) Kultura 

Každý z nás určitě, alespoň občas, navštěvuje kulturní akce. Jmenovat 

můžeme např. návštěvu kina, divadla, muzea, kulturního domu, knihovny 

apod. Jsem si vědoma toho, že je i více možností a více druhů kulturního 

vyžití, ale vybrala jsem ty, které jsou dle mého názoru stěžejní, a každý člověk 
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Kino Vesmír 

ADRESA: Třída Legií 988, Pelhřimov 393 01 

TELEFON: +420 565 323 372 

WWW: www.pelhrimovsko.cz 

 

Foto použito z www.vysocina-

news.cz/programy/kina/pelhrim

ov/vesmir-pelhrimov/ 

by je měl alespoň někdy navštívit. Ale hlavně jsou to objekty, které mají 

možnost navštívit právě občané Pelhřimova. U jednotlivých zařízení uvedu 

mimo jiné jejich vzdálenost z náměstí, jelikož je to stěžejní bod v Pelhřimově a 

každý se podle toho lépe zorientuje. Pro ještě lepší představu bude náměstí i 

budova červeně zakroužkovaná na mapě. 

 

 

Pelhřimovské kino nalezneme cca 5 min. 

z náměstí, v blízkosti kulturního domu Máj. 

V budově kina se nachází kromě sálu také kavárna. 

Promítá se každý den v týdnu od 17 nebo 20h. 
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Typ objektu podle VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Objekt občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejnosti 

- Veřejné stravování – občerstvení 

- Kultura – kino 

Přístup ke kinu z hlediska komunikace je zcela bezproblémový. Co se týče 

vstupu do objektu, vozíčkář se bez jakýchkoliv obtíží do kina dostane. 

Hlavní vstup je bezbariérový. Před vstupem je volná a dostatečně velká 

plocha (viz. Příloha-foto č. 1). 

Vstupní dveře mají šířku min. 900mm a madlo přes celou šířku nemají.  

Zádveří objektu splňuje minimální velikost plochy 1200x2100mm. 

Nedaleko kina jsou vyznačená parkovací místa - vodorovně i svisle 

označené. Nevyznačené parkoviště je přímo u kina. Parkování je možné i u 

nedalekého kulturního domu Máj, zde však parkovací místa vyznačená nejsou 

(viz. Příloha-foto č. 2). 

Vnitřní prostory jsou též bezbariérové. V hledišti jsou v první řadě, po levé 

straně sedaček cca 3 místa pro vozíčkáře. 

Co se týče hygienických zařízení, je zde jedna kabina WC pro obě pohlaví, 

bez předsíňky, která je přístupná z chodby. Kabina WC má  pro vozíčkáře 

dostatečně velké prostory, dveře o šířce min. 800mm a otevírají se směrem 

ven.  
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Městská knihovna Pelhřimov 

ADRESA: Jirsíkova 841, Pelhřimov 393 01 

TELEFON: +420 565 321 093, 746 

WWW: www.knih-pe.cz 

Foto použito z 

www.databazeknih.cz/knihov

ny/mestska-knihovna-

pelhrimov-247 

 

Závěr: Kino je bezbariérové, pro vozíčkáře dobře přístupné. Jak z hlediska 

zákonem daných rozměrů, tak pohledu samotných vozíčkářů. Do kina se 

dostane člověk na elektrickém i mechanickém vozíku sám nebo s doprovodem. 

Malé úpravy by byly spočívali například v přimontování madla na venkovní 

dveře, označení vyhrazeného parkování blíže ke kinu. 

 

 

Knihovna se nachází cca 5 min. z náměstí, 

v blízkosti Gymnázia a Obchodní akademie. 

Budova knihovny má dvě podlaží, bezbariérový 

vstup a výtah. Pod i nad knihovnou se nachází 

parkování s vyhrazenými místy pro osoby se zdravotním postižením. 

Od října 1999 je vystaven knihovní fond na Internetu. V roce 2000 byla při 

Hudebním oddělení zřízena Zvuková knihovna. Pro rozšíření služeb pro 

KINO 
Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický vozík Mechanický vozík 
Mechanický 

vozík + doprovod 

Přístup k budově Vynikající. To je v pořádku-

vynikající. 

Super-vynikající. 

Parkování Vynikající. Dobré, ale z ruky, 

mělo by se dát blíže, 

hlavně kvůli zimě-

sníh. 

Vynikající. 

Vstup Vynikající-

bezbariérový. 

Vynikající. Vynikající 

Vnitřní prostory 

a zařízení 

Dobré, místo pro 

vozíčkáře je v první 

řadě. 

Dobré, jde to. Nyní je pár let po 

rekonstrukci a je pro 

mne super-vynikající. 
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slabozraké a nevidomé byla v roce 2001 z grantu MK ČR pořízena digitální 

čtecí lupa s hlasovým výstupem.  

Městská knihovna je od 1. ledna 2003 knihovnou disponující regionálními 

funkcemi. V roce 

2006 evidovala 

119.991 

knihovních 

jednotek, 118 

titulů periodik, 

3.555 čtenářů, 

55.008 

návštěvníků, kteří 

si vypůjčili 

150.533 knih a 

periodik. 
53

 

Typ objektu podle VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Objekt občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejnosti 

- Kultura – knihovna 

Přístup ke knihovně by se mohl zdát bez problémů. Když jsem se sem ale 

vydala s vozíčkářem, viděla jsem, že úplně ideální to nebude. Vstup do 

knihovny je v kopci. Problémové tedy může být, pokud jede vozíčkář 

z parkoviště, které se nachází pod knihovnou (označené vodorovně i svisle), 

jelikož je to velmi do kopce (viz. Příloha-foto č. 3) a pokud vozíčkář na 

mechanickém vozíku jede sám, je to fyzicky hodně náročné. Do knihovny je 

                                                 
53

 Městská knihovna Pelhřimov. In: [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.knih-pe.cz 

http://www.knih-pe.cz/
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možné se dostat i z opačného směru (viz.příloha, foto č. 5, 6 a 7), tedy od 

parkoviště nacházejícího se naproti Okresnímu soudu, kde je také označené 

parkoviště. Vozíčkář si může vybrat, zda je pro něj prvně lepší přístup do 

kopce nebo z kopce. Obojí je ale, jak už jsem zmiňovala, fyzicky náročné, což 

jsme s Ondrou také vyzkoušeli. 

 Vstup hlavním vchodem je zcela bezbariérový (viz. Příloha-foto č. 4) – 

velké dřevěné dveře jsou v otevírací době knihovny vždy otevřené a dále 

následují automatické posuvné dveře. Zádveří objektu má dostatečně velkou 

plochu. Nachází se zde ještě jedny dveře s madlem, u kterých je v případě 

potřeby zvonek s označením v max. výšce 1200mm. Opět je zde odpovídají 

prostor pro pohyb vozíčkáře. 

Všechna podlaží v knihovně jsou vozíčkáři přístupná. Nachází se zde totiž 

výtah s automatickými posuvnými dveřmi. Kabina splňuje min. rozměry 

110x1400, nachází se zde obousměrné dorozumívací zařízení a sklopný sedák. 

Ovládací prvky jsou v odpovídající výšce (800-1200mm). 

 Vnitřní prostory (chodby, povrch) jsou též zcela bezbariérové se 

základní informačními a orientačními zařízeními. Co se týče rozdělení 

jednotlivých oddělení, v přízemí se nachází oddělení beletrie, v 1. patře 

oddělení naučné, studovna s internetem a hudební oddělení a ve 2. patře 

můžeme navštívit dětské oddělení. 

Co se týče hygienických zařízení je zde jedna kabina WC pro obě pohlaví 

přístupná z chodby bez předsíňky. Splňuje dané požadavky, jak v rozměrech 

kabiny, tak v dostatečné šířce dveří, které se otevírají směrem ven. 
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Kulturní dům Máj 

ADRESA: Třída Legií 115, Pelhřimov 393 01  

TELEFON: +420 565 321 184  

WWW: www.pelhrimovsko.cz  

 

Pohled ke KD Máj od kina 

(autorka) 

 

Závěr: Přístup ke knihovně i knihovna samotná je bezbariérově řešena. 

Parkování je též zajištěné. Pro osoby na mechanickém vozíku může být 

problematický přístup k budově, protože knihovna se nachází uprostřed kopce. 

Je tedy dobré, aby si vozíčkář, pokud nemá příliš velkou fyzickou sílu v rukou, 

raději zajistil doprovod druhé osoby. 

 

  

 

 

V objektu kulturního domu, který se 

nachází naproti Kinu Vesmír, nalezneme 

velký sál, malou scénu, salónky, 

klubovny a též ředitelství Kulturních 

zařízení města Pelhřimova. Dále je zde 

Restaurace Máj (samostatně). Objekt má 3 vstupy. 

 

MĚSTSKÁ 

KNIHOVNA 

Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický vozík 
Mechanický 

vozík 

Mechanický 

vozík + doprovod 

Přístup k budově Vynikající. Trochu to je do 

kopce, ale jinak 

dobré. 

Dobrý, ale s pomocí. 

Je to dost kopec. 

Parkování Vynikající. Je v pořádku. Do kopce,ale jinak 

dobré. 

Vstup Vynikající. Je v pořádku -

vynikající. 

Vynikající. 

Vnitřní prostory a 

zařízení 

Vynikající. Také to jev pořádku-

vynikající. 

Super-vynikající. 
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Typ objektu podle VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Objekt občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejnosti 

- Občanská sdružení, strany a hnutí - občanské sdružení 

- Služby - informační středisko 

- Veřejné stravování – hostinec 

- Kultura - společenský sál 

Přístup k objektu je z pohledu vozíčkáře zcela nevyhovující. Pokud 

vynecháme možnost vstupu přes restauraci, o kterém se ještě zmíním, je možně 

se do kulturního domu dostat ze tří stran. Ze dvou je to možné jedině po 

schodech. Z třetí strany žádné schody na první pohled nejsou. Pokud se tedy 

vozíčkář vydá uličkou (mírně do kopce a po dlažebních kostkách, po kterých se 

vozíčkářům nejezdí dobře) mezi Okresním soudem a kulturním domem Máj a 

dostane se na úroveň kulturního domu z levé strany. Ovšem když dům objede a 

vchod je na dohled, vidí osoba na vozíku také další schody. Takže ani tato, na 
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první pohled přijatelná varianta, jak by se mohl vozíčkář dostat ke vstupu, není 

možná. 

Hlavní i vedlejší vstup je tedy, jak už jsem popsala, bariérový. Chybí zde 

přístupový chodník. Vstupní dveře jsou však pro vozíčkáře vhodné, 

s odpovídajícími rozměry (šířka min. 900mm). Přesto jsou tedy vstupy pro 

vozíčkáře bariérové.   

Vnitřní prostory jsou též bariérové, pohyb mezi jednotlivými podlažími 

není možný, jelikož do velkého sálu vedou pouze schody. Chybí zde tedy 

schodišťová plošina nebo výtah.  

Vedle Kulturního domu Máj se nachází velké parkoviště, které však nemá 

žádné označené místo pro vozíčkáře.  

Pokud na horní části parkoviště obejdeme budovu kulturního domu, 

dostaneme se k Restauraci Máj, která funguje samostatně, je bezbariérově 

upravená a je přes ni možný vstup do velkého sálu. To je tedy jediná možnost, 

jak se může vozíčkář do sálu dostat. Do restaurace vede odpovídající šikmá 

rampa s madly (viz. Příloha-foto č. 8) 

KULTURNÍ 

DŮM MÁJ 

Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický 

vozík 

Mechanický 

vozík 

Mechanický 

vozík + 

doprovod 

Přístup k budově Vynikající Vynikající. Dobrý. 

Parkování Špatné – není 

vyznačené. 

Pokud je volno, tak 

to jde, ale není tam 

vyhrazené 

parkoviště osoby 

s postižením. Ale 

jinak dobré. 

Nevyznačené, takže 

špatné. 

Vstup Vynikající. Pokud není 

zamčeno, tak 

vynikající, i když se 

musí přes hospodu. 

Dobrý, ze zadu po 

rampě. 

Vnitřní prostory a 

zařízení 

Dobré. Asi dobré. WC jsem 

nezkoušel a plošiny 

a výtahy tam nejsou. 

Dobré. 
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Městské divadlo Pelhřimov 

ADRESA:  Solní 854, 393 01 Pelhřimov  

TELEFON:  + 420 565 324 927  

WWW:  www.pelhrimovsko.cz 

Městské divadlo  

(autorka) 

Závěr: K hlavnímu vstupu KD Máj se vozíčkář nedostane, zcela zde chybí 

přístupová cesta, do sálu vedou schody - chybí schodišťová plošina, WC je 

neupravené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Toto by chtělo napravit 

z pohledu zákona i samotných vozíčkářů, kteří tyto nedostatky také vidí. 

Hospoda, která je využívána i samostatně je upravená bezbariérově a pouze 

přes ní se lze do sálu kulturního domu dostat. Bylo by také vhodné, na 

parkovišti, které je vedle KD Máj, vymezit a označit stání pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. 

 

 

 

Budova byla původně vystavěna jako sklad soli. 

Roku 1766 při požáru města vyhořela a sklad soli byl 

přemístěn. Divadlo postavil v letech 1895-1896 místní 

stavitel Stanislav Rokos.
54

 

Divadlo nacházející se cca 60m z náměstí je památkově chráněný objekt se 

dvěmi podlažími. V nedávné době byl realizován bezbariérový vstup a další 

úpravy. 

                                                 
54

 Městské divadlo v Pelhřimově. In: [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://kultura.infocesko.cz/content/vysocina-kultura-divadla-mestske-divadlo-v-
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Typ objektu podle VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Objekt občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejnosti 

- Kultura – divadlo 

Přístup k divadlu je bezbariérový a zcela bez problémů.  

Parkování je možné přímo vedle vchodu do divadla u kostela sv. 

Bartoloměje. Dvě parkovací místa jsou vodorovně i svisle označena (viz. 

Příloha-foto č. 9). 

Vstup je bezbariérový, téměř v jedné rovině s komunikací. Nachází se zde 

také zvonek v odpovídající výšce (do 1200mm) a plocha před vstupem i 

v zádveří je pro člověka na vozíku dostatečně velká. Vstupní dveře mají min. 

šířku 900mm a madlo přes celou šířku (viz. Příloha-foto č. 10). 

Vnitřní prostory a zařízení jsou přístupné. Přestože ze vstupní haly vedou 

schody, je zde vstup možný díky schodolezu (nutný doprovod), jiné řešení není 

možné z toho důvodu, že divadlo je památkově chráněno. V hledišti jsou cca 

dvě místa pro vozík.  
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Muzeum rekordů a kuriozit a Dům dobrý dnů 

ADRESA: Agentura „Dobrý Den“, Nábřeží rekordů a kuriozit 

811, Pelhřimov 393 01 

TELEFON:      +420 565 321 228 

WWW:  www.dobryden.cz  

 

Muzeum rekordů a 

kuriozit-Dolní bárna 

(autorka) 

V divadle je upravená kabina WC s odpovídajícím zařízením a rozměry. 

 

Závěr: Ve vstupní hale jsou schody. Vstup do foié sálu je tedy nutný s 

dopomocí druhé osoby pomocí schodolezu. Jiné úpravy nejsou vzhledem 

k památkové ochraně divadla možné. Místa v hledišti pro vozíčkáře jsou cca 

dvě. 

 

 

  

V pěti nově zrekonstruovaných patrech 

pelhřimovské Dolní brány se podařilo nashromáždit 

unikátní exponáty, které se nevyskytují nikde jinde na 

světě. Muzeum bylo otevřeno 1. července 1994 jako 

jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. 

MĚSTSKÉ 

DIVADLO 

Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický 

vozík 

Mechanický 

vozík 

Mechanický 

vozík + doprovod 

Přístup k budově Dobrý. To je v pořádku-

vynikající. 

Super-vynikající. 

Parkování Vynikající Městské parkoviště 

je daleko, o bližším 

nevím. 

Vynikající-hned u 

vchodu. 

Vstup Dobrý. Nevím, dlouho jsem 

tam nebyl, ale co 

vím, tak dobrý. 

Dobrý. 

Vnitřní prostory a 

zařízení 

Dobré. Teď nevím, ale je 

tam myslím, 

schodolez,tak to je 

dobré. 

Dobrý, je tam 

schodolez. 
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     Fotografická expozice zachycuje unikátní momenty z průběhu uplynulých 

ročníků festivalu „Pelhřimov – město rekordů“, záběry z dalších netradičních 

akcí agentury Dobrý den i dalších rekordních pokusů pořádaných na území ČR 

a přibližuje atmosféru zahraničních festivalů ve Francii, Belgii a Německu, kde 

agentura Dobrý den reprezentovala Českou republiku. Přes padesát 

nejrůznějších trojrozměrných maxiexponátů a miniatur spolu se zasvěceným 

výkladem průvodce představuje průřez oblastmi kuriózních lidských činností. 

Muzeum sídlí v historické věži, pod názvem Jihlavská brána, která v 

minulosti sloužila jako součást opevnění města. Z tohoto důvodu je tato brána 

památkovou ochranou a není možné vyřešit vstup jinak, než po schodech. 

Typ objektu podle VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Objekt občanského vybavení v částech určených pro užívání   

       veřejnosti 

- Kultura – muzeum 

Je zbytečné zde dále podrobně popisovat přístup, vstup aj., jelikož jak už 

bylo napsáno, muzeum je opravdu zcela bariérové a člověk na vozíku nemá 

šanci se sem jakkoli dostat. Dle mého názoru je to velká škoda, protože právě 

díky agentuře Dobrý den, která zaštiťuje všechny akce, týkající se rekordů, je 

město známé. Častokrát se mi již stalo, že když jsem řekla, že jsem z 

Pelhřimova, hned se mnoha lidem vybavilo spojení Pelhřimov – město 

rekordů. Má to jistě své kouzlo, že i sama o sobě zajímavá expozice je ještě ke 

všemu k vidění právě v historické věži, ale zkrátka žádný člověk na vozíku se 

nikdy do tohoto muzea nepodívá. 

Agentura Dobrý den sídlí vedle nové expozice Muzea rekordů a kuriozit, 

kterou je Dům dobrých dnů (viz. Příloha-foto č.11), na adrese Nábřeží 

rekordů a kuriozit 811 (na mostě v ul. V.B.Juhna). Nová expozice Muzea 

rekordů a kuriozit nese název Zlaté české ručičky – kytary, housle, mandolíny, 
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vázy, obrazy – vše ze sirek. Přes 80 staveb, 571 871 sirek a 248 344 

zápalkových 

hlaviček 63 

310 hodin 

práce jediného 

člověka 

Tomáše 

Kordy. K 

vidění jsou i 

parní stroj ze 

skla a další 

nové exponáty 

– obraz Mona 

Lisa z rýže a jiné. Novinkou je 3,5 m vysoký plyšák Kuky. Součástí expozice 

je volně přístupná zahrada, kam se vozíčkář dostane díky vstupu přímo z 

chodníku. Po celé ploše je tráva. Návštěvníci mohou posedět u obří sochy 

vyřezané motorovou pilou nebo u největší nerezové kuchyně (polévkový hrnec, 

čajová konvička, trychtýř). Na zahradě najdete i čtyřjazyčně mluvící Českou 

knihu rekordů nebo kamennou loď.  

DŮM 

DOBRÝCH 

DNŮ 

Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický vozík 
Mechanický 

vozík 

Mechanický 

vozík + doprovod 

Přístup k budově Vynikající. Dobrý. Nikdy jsem tam 

nebyl, takže nevím. 

Parkování Nevyznačené-

špatné. 

Není vyznačené-

špatné. 

 

Vstup Vynikající. Pokud pomůže 

doprovod, tak je to 

dobré. 

 

Vnitřní prostory a 

zařízení 

Dobré. Prostory jsou velké, 

takže dobré a WC 

jsem nezkoušel. 
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Závěr: Přístup i parkování je zde bez problémů. Z boční levé strany budovy 

je výtah, pro přístup horních pater Domu dobrých dnů pro vozíčkáře. U 

hlavního vchodu je práh, který může osobě na mechanickém vozíku činit 

problém, je tedy vhodný doprovod nebo oslovit zaměstnance muzea. Označené 

a vyhrazené parkování zde není, takže by bylo vhodné zde nějaké vyčlenit. 

 

    B) Sport 

Slovo sport je odvozeno od slova disport a znamená obveselení, rozptýlení, 

vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě. 

Co se týče sportu a osob s tělesným postižením, můžeme celkově říci, že 

tělesně postižení lidé mají pohyb omezený až příliš, tedy mají až nadbytečný 

klid. Někoho ani nenapadne, že by tělesně postižený člověk mohl také 

sportovat, ale opak je pravdou. Tělesně postižený člověk cvičit a sportovat 

může a ke všemu mu to přináší velké potěšení a kompenzaci. Omezení pohybu 

znamená izolovanost a z toho plynoucí obtíže. Pokud ale vozíčkář nemá v 

místě bydliště možnost aktivně navštěvovat sportovní klub nebo oddíl, který by 

se věnoval právě tělesně postiženým sportovcům a má o sport zájem, bylo by 

dobré, aby měl vozíčkář sportovní haly a sportoviště aj. alespoň přístupné a 

mohl se účastnit jako divák.  

Ráda bych upozornila, že právě v Pelhřimově ani v širokém okolí 

nenajdeme žádný sportovní klub věnující se lidem s postižením. Toto potvrzuje 

svým příspěvkem na internetových stránkách www.vozejkov.cz i pan vozíčkář 

z Humpolce (17km od Pelhřimova), který si zde říká BOrej: „Jsou různé 

koníčky, kterým se věnují lidé v ČR. Některé jsou možné provádět, i pokud se 

sedí nuceně na vozíku. Nepatřím zrovna k fandům vozíčkářských sportovních 

aktivit, protože v mé oblasti neexistuje žádné podobné sdružení a jezdit 150km. 

http://www.vozejkov.cz/
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Sportovní areál a bazén v Pelhřimově 

ADRESA: Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov  

TELEFON: +420 565 325 243 

WWW: www.tspe.cz 

 

Sportovní hala vlevo a bazén vpravo. 

(autorka) 

je v současné době nemožné nejen z důvodu pohonných hmot.“
55

 Také 

vozíčkář Jakub mi v našem rozhovoru svěřil, že „co se týče vyžití pro tělesně 

postižené-jako, že opravdu vozíčkáře, není žádné.“ Vozíčkáři si tedy sportovní 

aktivity musí zajistit sami. Mohou si jít zaplavat do bazénu, ti zdatnější zacvičit 

do posilovny, kde procvičují převážně ruce a celkově hlavně horní polovinu 

těla, ale nikde bohužel nenajdeme odborníky, kteří by se těmto lidem věnovali. 

Sportovní nadšenci a fanoušci chodí samozřejmě na různá sportovní utkání 

jako diváci, a proto se podívám na to, jak se na místa, k tomuto účelu zřízená 

dostanou a jak jsou bezbariérová, i když tedy slouží pouze k pasivnímu trávení 

volného času. Doprovázet mě opět bude opět vozíčkář Ondra, aby mi mohl říct 

svůj názor a abychom mohli prakticky posoudit bezbariérovost objektů. 

 

 

 

 

Sportovní areál nabízí k využití víceúčelovou 

halu, gymnastický sál, posilovnu, kuželnu, 

stolní tenis, bazén, zimní stadion, volejbal, 

beach volejbal, travnaté a pískové hřiště a 

atletickou dráhu. Nachází se v blízkosti autobusového nádraží, cca 10min z 

náměstí. 

 

                                                 
55

 Koníček je důležitý. In: [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.vozejkov.cz/Forum/showmessages/8/43/ 
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Sportovní hala 

Sportovní víceúčelová hala je dvoupodlažní budovou ve které nalezneme 

dvě tělocvičny, gymnastický sál, posilovnu, kuželnu, stolní tenis. 

Typ objektu podle VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Objekt občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejnosti 

- Tělovýchova, rekreace a sport - sportovní hala nebo tělocvična 

Přístup ke sportovní hale je zcela bez problémů, tedy bezbariérový. Vstup 

je přímo v úrovni komunikace. Hlavním vstupem se dostaneme do 2. patra, kde 

se nachází tělocvična, šatny a WC. 

Parkování je možné přímo u haly. Vodorovně i svisle označené parkovací 

místo pro vozíčkáře se nachází v těsné blízkosti hlavního vstupu na obou 

stranách parkoviště. 

Vstupní dveře jsou dostatečně široké pro vozík, nemají ale otvíravé madlo 

přes celou šířku a jsou celé prosklené (viz. Příloha-foto č. 12) Prostor přede 

dveřmi i za dveřmi je velký, pro vozíčkáře vyhovující. 

Co se týče vnitřních prostorů, jak již bylo zmíněno, ve 2. patře do kterého se 

hlavním vstupem dostaneme, se nachází tělocvična. V té se konají převážně 

basketbalové, ale i jiné, zápasy. Je zde tedy i tribuna pro diváky. Pokud by ale 

chtěl takovýto zápas navštívit vozíčkář, na tribunu se nedostane. Právě Ondra 

je velký sportovní fanda a halové zápasy má rád. Říká, že by bylo možné, aby 

zůstal přímo na ploše, ale to může být někdy i docela nebezpečné a zvlášť v 

této hale, kde by stál vlastně přímo, jak se říká, u čáry. Nevyhovující je také to, 

že z tohoto pohledu není vidět tak pěkně jako z tribuny. Ondra to tedy řeší tak, 

že si sebou vždy vezme statný doprovod a schody, které vedou na tribunu s 

ním pozadu „vyskáče“. Je to ovšem řešení jen pro někoho, protože s osobou na 

elektrickém vozíku, by toto nebylo možné vůbec. 
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Venkovní bazén, foto z 

http://www.tspe.cz/bazen.php 

 

Hygienické zařízení upravené pro vozíčkáře zde není. WC jsou zde pro 

vozíčkáře zcela nevyhovující. Mají malé prostory před kabinkou, takže 

vozíčkář sám nemá šanci se na WC 

vůbec dostat. Tudíž ani žádné úpravy 

přímo v kabince nejsou. 

Hromadné hygienické zařízení 

rovněž není nijak upraveno. Měla by 

zde být nejméně jedna kabina s madly, 

sedákem a celkově bezbariérově 

upravená. 

Do šaten se vozíčkář dostane, ale 

věšáky jsou zde příliš vysoko, bylo by 

tedy vhodné alespoň dva věšáky snížit, 

aby na ně dosáhl i člověk z vozíku. 

 

Bazén 

Pelhřimovský bazén je součástí sportovního areálu. Vchod se nachází 

napravo od vchodu do sportovní haly. Přístup k této hale jsem již popisovala 

výše a myslím, že není potřeba ho opět rozepisovat.  

Návštěvníci zde mohou využít klasický plavecký bazén o délce 25 metrů i 

malý dětský bazén a nově také venkovní 

půlkruhový relaxační bazén a dětské 

brouzdaliště. K dispozici je také sauna 

(společná pro ženy i muže). 

http://www.tspe.cz/bazen.php 

Hlavním vchodem se však vozíčkář do 

bazénu nedostane. Boční vchod a směr cesty 
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k němu není však nikde označen. Vozíčkář se musí dát od hlavního vchodu 

(viz. Příloha-foto č. 13) po chodníku rovně doprava a pak z kopečka dolů (viz. 

Příloha-foto č. 14 a 15). Dostaneme se k prosklené chodbě bazénu. Jsou zde 

jedny vchodové dveře, kterými vozíčkář vjede dovnitř (viz. foto č. 16 a 17). Po 

levé straně bude mít recepci a po pravé šatny. V místním bazénu nemají určité 

vyhrazené hodiny pro osoby s postižením ani nikoho kdo by jim v případě 

potřeby pomáhal, proto je potřebné, aby měl vozíčkář při návštěvě bazénu 

doprovod, který mu pomůže jak v šatně, tak v bazénu samotném. 

 

 

Závěr: Vstup pro vozíčkáře vedlejším vchodem je neoznačen, toto by bylo 

vhodné napravit a zároveň zajistit zvonek, kterým by si vozíčkář mohl zajistit 

případnou dopomoc. Vchodové dveře vedlejšího vchodu je třeba také upravit, 

není zde madlo a ani šířka dveří neodpovídá předpisům, tedy min. 900mm. 

Cesta k tomuto vchodu je opravdu strmá. Doprovod je nutný pro všechny 

vozíčkáře, jak také sami potvrzují. 

 

BAZÉN 
Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický vozík 
Mechanický 

vozík 

Mechanický 

vozík + doprovod 

Přístup k budově Nemohu posuzovat. Vynikající. Vynikající. 

Parkování  Vynikající, ale je to 

daleko ke vchodu. 

Super, hned u 

hlavního vchodu, ale 

k vedlejšímu daleko. 

Vstup  Špatný, daleko 

z parkoviště, prudký 

kopec 

Já sám nezvládnu je 

to hodně z kopce, 

takže špatné. 

Vnitřní prostory a 

zařízení 

 WC jsem nezkoušel, 

jinak dobrý. 

Jde to-dobré, ale 

jednou ještě na 

základce mi pan 

vedoucí řekl, že to 

tam není pro 

handicapované. 
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Zimní stadion (autorka) 

 

Zimní stadion  

Zimní stadion má 2660 míst k sezení. Bezbariérové řešení zde není 

téměř žádné. Bezproblémový je akorát 

přístup ke stadionu, přímo u něj je 

parkoviště, které je nyní nově rozšířeno. 

Ovšem zde, pokud chce vozíčkář navštívit 

hokejové utkání, „cesta“ pro vozíčkáře 

končí.  Ke vstupu vede spousta schodů, a to 

jak k hlavnímu, tak k vedlejšímu vstupu 

(viz. Příloha-foto č. 18). Pro vozíčkáře 

nepřekonatelná bariéra. Což je myslím velká škoda. Vždyť mezi vozíčkáři je 

jistě tolik fanoušků, kteří by rádi navštívili hokejové zápasy. Jak jsem se 

dozvěděla od Ondry, který se řadí mezi velké fanoušky, zas tolik vozíčkářů na 

hokej nechodí, ale říkám si, jak by taky mohli, když se tam nemají jak dostat. 

Ale ty průbojnější, si prý hokejový zápas i přes značné bariéry nenechají ujít. 

Ondra prý chodí na hokej většinou s tatínkem, a tak s Ondrou všechny ty 

schody „vyskáče“ až do hokejové haly (viz. Příloha-foto č. 19). Ovšem ani 

poté, co se dostanou nahoru, nemají vyhráno. Je otázkou, odkud se vozíčkář 

bude na hokej dívat. S Ondrou tedy vždy jeho doprovod „seskočí“ jeden schod 

na větší plošinu odkud diváci chodí do stran na sedadla. Z plošiny však vedou 

schody dolů, podél sedaček, takže na první pohled je to místo nebezpečné. U 

Ondry musí stále někdo být, protože by do něj lehko mohl omylem někdo 

strčit, jak kolem lidé chodí na svá místa. Je tedy nutné Ondru přidržovat. Dále 

jsem se ale díky rozhovorům s vozíčkáři dozvěděla, že je možné vjet do 

stadionu vedlejším vchodem a tam je za mantinely vyvýšená plošina s 

nájezdem, na kterou si vozíčkář může vjet a dívat se odtud. Ale i mě samotné 

je jasné, že to nemůže být ono, protože jste vlastně v úrovni hráčů a o hře nelze 

mít takový přehled, navíc se díváte přes pleksisklo. Jak říká Ondra, je to 
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nesrovnatelné s podmínkami, které jsou ve větších městech, kde měl možnost 

navštívit hokejová utkání. Toto potvrzuje i pan Jan H. při našem rozhovoru. 

 

 

 

Závěr: Dle zákonných předpisů i názorů vozíčkářů by bylo vhodné 

vymezit a označit parkovací státní a zajistit vstup do prvního patra, odkud 

sleduje dění na stadionu i ostatní veřejnost-diváci a je zde samozřejmě také 

lepší výhled než z rampy umístěné na úrovni ledové plochy. 

 

 

 

 

 

HOKEJOVÝ 

STADION 

Jan H. Marian T. Jakub V. 

Elektrický vozík 
Mechanický 

vozík 

Mechanický 

vozík + doprovod 

Přístup k budově Vynikající. Vynikající. Super 

Parkování Vynikající. Pokud je volno, tak 

to jde, ale nevšiml 

jsem si, jestli tam je 

parkování postižené. 

Dobré.  

Vstup Dobrý-boční 

vchodem. Předem 

musim zavolat, aby 

mi tam odemkli. 

Znají mě. Za 

brankou je rampa 

pro vozíčkáře. 

Výhled jako 

z tribuny to ale není. 

Pokud je volno, 

vynikající, ale všiml 

jsem si, jestli tam je 

parkovaní vyhrazené 

pro postižnené. 

Hlavní vstup hrůza,cca 

20-30 schodů. Bočním 

vchodem to lze, ale není 

to nikde označené, a 

když to nemáte předem 

domluvené, je tam 

zamčeno. 

Vnitřní prostory a 

zařízení 

Dobré. 

 

Asi dobrý. Je tam udělaná rampa asi 

pro dva vozíčkáře, ale je 

to za brankou a 

pokoukání nic moc, 

protože je to nízko. 
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6. Bariéry v Pelhřimově a jejich odstraňování 

Přestože se za posledních několik let v Pelhřimově hodně změnilo, je stále 

mnoho míst, která volají po změně. Jak jsem se dozvěděla i od samotných 

vozíčkářů, stále je co zlepšovat. Pan Jan řekl: „Můj názor na bezbariérovost 

Pelhřimova je vcelku uspokojivý. Určitě jako vše i toto by se mohlo 

zlepšovat.“ Pan Marian na stejnou otázku týkající se přístupnosti důležitých 

institucí a obchodů v Pelhřimově říká: „Vše je vcelku přístupné, akorát mě 

vadí, že restaurace a přízemní obchody, viz. náměstí, nejsou bezbariérové.“ 

K tomu se připojuje i vozíčkář Jakub: „Přístupnost tak 50 na 50. Náměstí 

v Pelhřimově je téměř katastrofa. Do jakého obchodu se dostanu? Skoro 

nikam.“  

Na otázku jak by se daly podmínky pro osoby s omezenou schopností 

pohybu v Pelhřimově zlepšit, odpověděli vozíčkáři následovně: Jan H.: 

„Stačilo by, kdyby se dodržovaly zákony k tomu vydané a hlavně zdravý 

selský rozum.“ Marian T.: „Aby vedení města se více staralo a pokud možno si 

s námi popovídali a zkusili nás chápat. Jakub V. „Toho by bylo více – od 

nájezdů na chodníky přes vstupy do obchodů.  

A protože všichni vozíčkáři mluvili o obchodech na náměstí v Pelhřimově a 

jejich nepřístupnosti vydala jsem se s vozíčkářem Ondrou nafotit a vyzkoušet 

obchody a jiné instituce, které ve svém životě většinou každý alespoň někdy 

navštíví, jejich přístupnost a nepřístupnost. Veškeré níže předkládané 

fotografie jsou tedy nafoceny autorkou této bakalářské práce. 
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Pekařství a cukrářství Adélka je nejznámějším pekařstvím  

na Pelhřimovsku.  

Vchod do Adélky na náměstí v Pelhřimově je zcela 

bariérový-schody, nevhodné dveře. Na elektrickém 

vozíku jsou tyto bariéry nepřekonatelné, zdatný 

doprovod s člověkem na mechanickém vozíku dva 

schody překoná, ale ne každý má takové možnosti. 

Zvonek, nebo spíše zbytky zvonku, na který žena na 

fotce ukazuje již není zvonkem, je totiž vymontovaný. 

Když jsem se v obchodě dotazovala z jakého důvodu, 

bylo mi řečeno, že si s ním hrály akorát děti, byl často rozbitý a tak ho zrušili.  

Vchod do Komerční banky na náměstí 

v Pelhřimově je bezbariérový, nájezd se 

zábradlím a madly, dveře 

se otevírají sami na 

fotobuňku. Horší je to 

však už s bankomatem 

této banky - pro vozíčkáře jsou tlačítka nedosažitelná, vstup 

pro kartu v pravém horním rohu také a monitor není 

z nižšího pohledu vozíčkáře čitelný. 

Oděvy v levé části fotografie a optika 

v pravé části mají sice dostatečně široké 

dveře, ale po nimi schod. Vozíčkář na 

mechanickém vozíku s doprovodem tyto 

schody zvládne překonat, ale člověk na 

elektrickém vozíku ne.  
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Do Papírnictví – školní a 

kancelářské potřeby a do Trafiky 

se nedostane žádný vozíčkář-úzké 

dveře, schůdek a práh. Je tedy 

nepřístupné. 

Naproti papírnictví se nachází 

obchodní dům s drogerií, 

potravinami a obchod s textilem a obuví. Je z větší části přístupný. Vhodný 

nájezd zde je, dveře jsou široké, ale 

bez madla a těžko se otevírají. 

Vozíčkář se tedy dostane do 

drogerie, potravin a části obchodu 

A-Z, který pokračuje i v 1. patře. 

Výtah ani plošina zde nejsou.  

Jídelna Hapos nemá odpovídající dveře (chybí 

madlo, dveře by měly být širší), ale ihned v zádveří je 

vedle schodů nájezd a výtah pro vozíčkáře. WC je zde 

také upravené pro osoby se sníženou schopností 

pohybu. Takže kromě dveří je tato jídelna 

přizpůsobená potřebám vozíčkářů. 

Další obchodní dům „Dům služeb“ 

(fotograf, hračky, textil, zverimex, 

oděvy) je na první pohled nepřístupný. 

Na obrázku vidíme, že doprovod 

vozíčkáře Ondry se snaží schody 

„vyskákat“, ale nepodařilo se. Vysoké a 
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ostré schody jsou nepřekonatelné pro každého vozíčkáře. 

V nedávné 

době byla 

otevřena prodejna 

Vodafone a na 

náměstí Poštovní 

spořitelna a jejich 

vstup je 

bariérový. 

Nevhodné dveře bez madla a hlavně jeden a více schodů. Sám vozíčkář je 

nepřekoná. 

Vedle prodejny Vodafone se nachází 

Sport centrum, které by mělo být 

příkladem správného řešení vstupu do 

obchodu. Stavitelé se dle mého názoru 

nemohou vymlouvat na památkově 

chráněné budovy, protože zde je názorně 

vidět, že stačí vstup s pozvolným 

nájezdem zapustit více dovnitř obchodu a vstup je pro vozíčkáře i ostatní osoby 

s omezenou schopností pohybu přístupný. Takovéto řešení by dle mého měli 

využít všichni stavitelé s podobným problémem. 

V dnešní moderní době, kdy 

výběr z bankomatů využívá 

většina lidí by k tomu měly být 

uzpůsobeny i bankomaty. Na 

fotografiích vidíme další dva. 

U České spořitelny vozíčkář 
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nedosáhne ani na vstup pro kartu a před bankomatem je ještě umístěna 

nerezová police, která více překáží, než by byla k užitku. Poštovní spořitelna 

má bankomat nejníže ze všech v Pelhřimově pokud bude mít vozíčkář dlouhé 

ruce, výběr by zvládl, ale na 100% to pro všechny není. Bankomaty by se tedy 

také měly řešit, protože požádat někoho, aby Vám vybral hotovost je dosti 

nereálné a vybírat si přímo v bankách je zpoplatněné. Proč by tedy vozíčkáři 

měli platit za to, že bankomaty jsou vysoko. 

 

Chodníky v Pelhřimově  

Pelhřimovské chodníky byly v nedávné době v rámci souhrnného opatření 

bezbariérově upraveny. Některé bezbariérové chodníky však postiženým pohyb 

neulehčují.  

Vyrážím tedy s vozíčkářem Ondro  u některé z nich vyzkoušet, zaměříme se 

hlavně na chodníky na autobusovém a vlakovém nádraží, protože právě zde 

jsou chodníky nově upraveny. Začínáme na autobusovém nádraží rovnou 

mezi autobusy. Hned první zkouška odhaluje zádrhel, a to doslova. Takzvaný 

„nánožník“, jak se říká mezi vozíčkáři, držák na nohy, se zasekává do 

upraveného nástupištního nájezdu. 

Totéž se opakuje i u ostatních ostrůvků. „Chtělo by t  o ještě trochu obrousit 

obruby. Věřím, že zkušenější vozíčkáři by zvládly nahoru vyjet, ale mě, jak 

vidíš, to dělá docela problém,“ říká mladý muž, který je sice na vozíku téměř 

13 let, ale sám zatím nevyjíždí tak často. 

     Avšak nová nádražní hala podle mého průvodce snese naopak ta 

nejpřísnější měřítka. „Všechno je zde přesně, jak má být,“ říká Ondra.  

     Vydáváme se dále na nově zrenovované vlakové nádraží. Žádný obrubník 

před vchodem již není, vozíčkář se však musí pořádně opřít do madel na 

kolech, aby překonal strmý nájezdový úhel. „Tohle už je fakt až moc. Možná 

elektrický vozík si s tím hravě poradí, ten ale rozhodně každý nemá,“ podotýká 
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vozíčkář. Dostáváme se dovnitř nádražní budovy a jsme v chodbě k 

nástupištím. A závěr z testovací cesty? „Je opravdu moc dobře, že se podobné 

úpravy dělají. Jenom to chce je doladit a dotáhnout věc k úplné dokonalosti,“ 

zakončuje Ondra. Stejný názor má i vozíčkář Jan H., který si nové vlakové 

nádraží také pochvaluje, malé výhrady však má. „Stačila by jen maličkost a vše 

dokončit tak jak by se dalo. Myslím tím zvýšené nástupiště. Vozíčkář je 

k vstupu do vlaku blíže než dříve, ale jen o 50%. Na zbývající část musí využít 

plošinu, jejíž použití je zbytečně zdlouhavé a pomalé. Vždyť by stačilo udělat 

nástupní ostrůvek ještě o 50% výš a nebyl by žádný problém. Vozíčkář by byl 

na úrovni vlaku.“ Takový problém pan Jan vidí na mnoha místech. „Lidé, 

projektanti se snaží, ale ne vždy vše dotáhnou do konce nebo nevyužijí veškeré 

možnosti, které zde jsou.“ Na webových stránkách www.neposedime.cz jsem 

se dozvěděla, že mobilní zvedací plošiny českého výrobce byly pořízeny ze 

sdružených příspěvků od dárců nejen z Kraje Vysočina. Pořizovací cena jedné 

ruční zdvihací plošiny pro cestující na vozíku do vlaku a z vlaku se pohybuje 

kolem 180 tisíc korun.
56

 

 

Veřejná a automobilová doprava 

 
Veřejná doprava v tomto městě je tedy možná pomocí vlaku či autobusu. 

Co se týče autobusů a městské dopravy, nízkopodlažní autobusy zde jsou a 

tudíž umožňuje i přepravu osob na vozíku. Cestovat mimo město autobusem, 

tedy meziměstskou dopravou by bylo v současné době možné jen 

s vynaložením velkého úsilí a hlavně za pomoci další osoby a to jen 

v některých autobusech. To samé platí i pro cestování vlakem. V této práci 

                                                 

56
 http://www.neposedime.cz/index.php/component/content/article/60-novinky/368-kraj-

vysocina-prispel-na-lepsi-cestovani-vozickaru 

http://www.neposedime.cz/
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proto počítám s dopravou automobilovou. U jednotlivých objektů jsem tedy 

zmiňovala parkovací místa značená pro vozíčkáře. S vozíčkáři jsem o užívání 

automobilu a parkování také hovořila. Pan Jan automobil používá a dle jeho 

názoru je parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu 

v Pelhřimově dostatek. Ale „Jen kdyby policie konala. Třeba před poštou na 

Příkopech.“ Pozn. autorky: U pošty v Pelhřimově jsou vyhrazená dvě 

parkovací místa označená svisle i vodorovně. Tato místa jsou z parkovacích 

míst nejblíže ke vchodu pošty a lidé bez postižení tato místa často zneužívají a 

parkují zde i přesto, že jsou tato místa vyhrazená pro osoby se zdravotním 

postižením. Pan Marian automobil též využívá a s parkovacími místy je vcelku 

spokojen, pouze v zimě má výhrady k údržbě těchto míst. Jakub automobil sám 

nevyužívá, řidičské oprávnění nevlastní. Často však jezdí automobilem s rodiči 

a dle těchto zkušenosti si myslí, že parkovacích míst je v Pelhřimově dostatek. 
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Turistické informační centrum Pelhřimov (TIC) 

ADRESA: Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov 

TELEFON: +420 565 326 924 , 777 012 397 

WWW: www.pelhrimovsko.cz 

7. Tělesně postižení v Pelhřimově a jejich 

dostupnost k informacím 

Nejen pro tělesně postižené, ale i pro všechny občany a turisty v 

Pelhřimově slouží jako zdroj informací Turistické informační centrum na 

Masarykově náměstí, kde se mohou lidé zeptat na cokoliv, co se týká dění a 

služeb ve městě a okolí. 

 

 

 

 

Pelhřimovské informační centrum 

bohužel bezbariérové není. Hlavní dveře 

budovy jsou lehce otevíratelné, z chodníku 

přístupné dobře (viz. foto), v otevíracích 

hodinách informačního centra bývá tento 

vchod otevřený, ale ke vchodu přímo do 

informačního centra vedou dva nízké schody, ale u vchodu je na viditelném 

místě zvonek určený právě pro vozíčkáře. V pelhřimovském informačním 

centru jsou velice ochotní pracovníci, takže po zazvonění pomohou překonat 

dva zmiňované schody, nebo poradí a vyhoví, v čem potřebujete. Co je také 

dobré, že nestojíte nikde venku, ale v renesančním Šrejnarovském domě z r. 

1614, odkud se dostanete také k expozici muzea Vysočiny. Pro vozíčkáře je 

toto centrum dobré, právě proto, že se zde může informovat, např. o 

volnočasových aktivitách, jestli se dostane tam kam potřebuje, ať už jsou to 

různé památky v Pelhřimově a v okolí nebo kulturní či sportovní programy. 
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Pelhřimovské informační centrum poskytuje informace např. o: 

 městě, dění a službách ve městě a okolí,  

 kulturním a sportovním vyžití ve městě i širším regionu,  

 přírodních a turistických zajímavostech města i širokého  okolí,  

 tipech na výlet,  

Dále je zde poskytují předprodej vstupenek na akce, které se konají ve 

městě i okolním regionu + v síti Ticketportal,Ticketpro. Prodávají zde vybrané 

propagační materiály (některé jsou i zdarma), mapy, pohledy, turistické 

průvodce, upomínkové předměty a turistické známky. Z dostání jsou také 

Pelhřimovské noviny, programy kina, kulturní přehledy a další volné tiskoviny. 

Turistické informační centrum poskytuje také veřejný přístup k internetu 

(prvních 15 minut je zdarma), zajišťuje propagaci města, komunikuje s 

podnikatelskou veřejností, pravidelně aktualizuje data v databázích, a také 

zprostředkovává ubytování. Je zde také možnost využití atria domu k posezení 

a prostudování materiálů a dále lidé mohou využít průvodcovské služby, 

úschovnu zavazadel, stojany na kola nebo dobití mobilního telefonu. 

Osoby se zdravotním postižením na Pelhřimovsku se s jakýmkoli dotazem 

mohou obrátit také na Centrum pro zdravotně postižené (dále jen CZP). 

Samozřejmě jsou zde i jiné instituce, kde se mohou osoby se zdravotní 

postižením dotazovat a informovat. Je to například Oblastní charita Pelhřimov 

nebo sociální odbor Městského úřadu v Pelhřimově.  

Dotazovaných vozíčkářů jsem se ptala, zda mají informace o nějaké 

organizaci či sdružení působící v Pelhřimově či okolí, nabízející speciální 

služby či aktivity pro osoby s postižením a zda město organizuje nějaké 

programy pro tyto občany. Odpovědi mohou shrnout tak, že o nějakých 

organizacích a o Centru pro zdravotně postižené vědí, jejich služby nevyužívají 

či jen občas. Pokud město či organizace nějaké akce pořádá, jsou určené hlavně 

pro osoby s mentálním postižením. 
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8. Shrnutí a interpretace zjištěných informací 

K mapování přístupnosti služeb v Pelhřimově bylo vybráno 25 budov. Podle 

výpovědí dotazovaných vozíčkářů jsem zjistila, že si nejvíce stěžují na 

obchody a instituce na náměstí. Z toho důvodu jsem vybrala nejběžnější 

obchody, které bývají součástí všech měst a většina obyvatel města je někdy 

využije a potřebuje. Z 9 mapovaných obchodů na náměstí v Pelhřimově je 

zcela přístupný jen jeden se sportovním oblečením a jeden obchodní dům 

částečně. Ostatní jsou bariérové kvůli schodům a nevhodným dveřím. Ze dvou 

bank je jedna přístupná a druhé nepřístupná. Nejhůře jsou na tom tři 

bankomaty, protože u žádného z nich si vozíčkář sám hotovost nevybere.  

Jídelna je přístupná, jen dveře by měly být širší a lépe otevíratelné. Z šesti 

kulturních zařízení je bezbariérové a přístupné pro všechny vozíčkáře pouze 

kino, do městské knihovny se bez problémů dostane člověk na elektrickém 

vozíku, pro člověka na mechanickém vozíku je nutný doprovod ke vchodu, 

kvůli prudkému kopci. V městském divadle je schodolez, tudíž je nutné mít 

zajištěný doprovod pro všechny vozíčkáře, do KD Máj se vozíčkáři dostanou 

bočním vchodem přes restauraci, tato cesta je bezbariérová, hlavní vstup je 

zcela nepřístupný-velké množství schodů. Muzeum rekordů a kuriozit sídlí 

v historické věži, takže o bezbariérovosti nemůže být řeč a druhá budova, která 

patří také k tomuto muzeu-Dům dobrých dnů je pro vozíčkáře na elektrickém 

vozíku přístupný, doprovod je vhodný pro osoby na mechanickém vozíku. Ze 

tří sportovních zařízení je sportovní hala částečně přístupná, bazén a zimní 

stadion mají bariérové hlavní vchody, ale vstup pro vozíčkáře na mechanickém 

i elektrickém vozíku je možný vchody bočními, které však nejsou nikde 

označené. Pro přístup k bočnímu vchodu bazénu je pro člověka na 

mechanickém vozíku nutný doprovod, protož kopec zde je velmi prudký až 

nebezpečný. Informační centrum je přístupné jen částečně, u vstupu je funkční 
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zvonek a dva schůdky. Tyto budovy jsem mapovala s vozíčkářem na 

mechanickém vozíku, abych mohla zákonem dané parametry zkontrolovat a 

vyzkoušet. Dále jsem hovořila na toto téma s vozíčkářem na elektrickém, 

mechanickém a mechanickém vozíku s doprovodem, abych mohla určit, 

s jakým vozíkem je daná budova přístupná a se kterým nikoliv. 

Cíl, který jsem si na začátku práce dala (zmapování přístupnosti služeb 

v Pelhřimově - obchody, banky, kino, divadlo, muzea, sportovní hala, bazén, 

hokejový stadion apod.) jsem splnila a bohužel se potvrdilo to, že je 

v Pelhřimově ještě hodně nedostatků co se týká přístupnosti budov pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a že je stále co zlepšovat. Díky rozhovorům 

s vozíčkáři, jež mají každý jiné potřeby a pohled na věc, jak jsem již zmínila 

výše, jsem mohla autenticky přiblížit jejich pohled na problematiku týkající se 

zdejších bariér. 

Touto prací se proto snažím upozornit a poukázat právě na to, co by se dalo 

zlepšovat. Výsledky praktické části této bakalářské práce budou poskytnuty 

informačnímu centru a využity budou také v rámci projektu Zdravé město 

Pelhřimov, díky čemuž bude toto vše zveřejněno pro obyvatele Pelhřimova a 

nejen pro ně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Život vozíčkářů v Pelhřimově Dagmar Vaněčková 

 

 

 84 

Závěr 

 Tato bakalářská práce je věnována především tomu, aby lidé 

porozuměli životu vozíčkářů a bariérám, s nimiž se každodenně setkávají, 

vzorem může být právě zmapování města Pelhřimov. Při řešení mnoha 

problémů je porozumění velmi důležitým prvkem. Lidé by si totiž měli 

uvědomit, kolik sil každodenně ztrácí lidé s postižením při zvládání překážek, 

které by mohla a měla majoritní společnost odstranit a že by tyto síly mohli 

využít lépe, kdyby byla podpora společnosti efektivnější a adresnější. V této 

souvislosti by také určitě pomohlo, kdyby byli lidé méně ovlivněni předsudky a 

byli naopak více vstřícnější a empatičtější. Práce upozorňuje nejen fyzické 

bariéry, ale snaží se seznámit i s lidským přístupem a poukazuje na důležitost 

bezbariérové prostředí pro osoby se sníženou schopností pohybu a na vztah 

naplňování nebo upírání základních lidských práv. Proto v práci nezapomínám 

ani na přiblížení současné legislativy, která souvisí s přístupným prostředím. 

Takové prostředí je zatím bohužel společností bráno spíše jako nadstandard a 

ne jako norma, která je dána v Úmluvě o právech osob se zdravotním 

postižením a v dalších dokumentech. 

Téma bariér a vozíčkářů jsem si vybrala, protože se s lidmi na vozíku ve 

svém životě setkávám téměř denně. A to jako sestra tělesně postiženého bratra, 

a také jako pracovnice Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově.  

Na začátku tedy bylo nutné seznámení s teoretickými východisky. 

V první kapitole jsem tedy začala legislativou, která týká osob s tělesným 

postižením, vymezila jsem druhy tělesného postižení a skupinu lidí s tělesným 

postižením – vozíčkáře, jimž se při mapování věnuji. Druhou kapitolu jsem 

věnovala ortopedickému vozíku, který je nedílnou součástí každodenního 

života člověka na vozíku. Zabývala jsem se dopravou pomocí vozíku, 

seznamuji čtenáře se základními druhy vozíků a pro ještě lepší seznámení 
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s potřebami vozíčkářů uvádím několik praktických rad při zacházení 

s vozíkem. V třetí kapitole, s názvem Bariéry v životě člověka na vozíku, 

klasifikuji bariéry a největší kapitolu jsem pochopitelně zaměřila na požadavky 

na bezbariérovost dle potřeb osob s tělesným postižením. Lidé se mohou 

obávat pomoci vozíčkáři, protože nevědí jak se k němu chovat a jak mu 

pomoci, proto jsme se seznámili také s tím, jak můžeme vozíčkáři pomoci 

v různých prostředích a situacích.  

V praktické části jsem se věnovala analýze bariér v Pelhřimově, dostupnosti 

služeb pro vozíčkáře. Vlastní mapování probíhalo formou pozorování a focení 

jednotlivých objektů, které jsem prošla s vozíčkářem Ondrou, protože jedině 

sám člověk na vozíku nejlépe vidí co je potřeba k tomu, aby se dostal tam, kam 

potřebuje. Přístupnost budov byla tedy nejprve mapována z pohledu člověka na 

vozíku mechanickém, který potřebuje doprovod druhé osoby. O názorech na 

přístupnost těchto objektů (a nejen o tomto) jsem hovořila s třemi dalšími 

vozíčkáři, přičemž jeden je na elektrickém, druhý na mechanickém vozíku a 

třetí vozíčkář potřebuje k pohybu na mechanickém vozíku doprovod. Co 

vozíčkář to jiné potřeby a jiný názor. Pozorovala a dotazovala jsem se hlavně 

na přístup k budově, možnosti parkování, vstup do objektu a vnitřní zařízení. 

Na základě mnoha zkušeností s tělesně postiženými lidmi vidím, že žít s 

tělesným handicapem není jednoduché, ale právě proto bychom se měli snažit 

jim různými způsoby vracet sílu a chuť do života a ne se k nim obracet zády. 

Člověk na vozíku je člověk jako každý jiný a chce dělat to, co dělají všichni. 

Vždyť v dnešní době je tolik možností, jak těmto lidem ulehčit jejich život a 

přesto nejsou všechny využívány nebo jsou přehlíženy (př. nedodržování 

zákona o bezbariérovosti). Já osobně se chci nadále prací s těmito lidmi 

zabývat a chtěla bych být otevřená pomáhat a vymýšlet nové a nové možnosti a 

usnadnění pro pomoc těmto lidem.  
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Cílem této práce bylo zmapovat přístupnost služeb v Pelhřimově, které lidé 

využívají pravidelně jak v každodenním životě (obchody, banky, pošta), tak i 

nepravidelně a při zvláštních příležitostech (kultura-kino, divadlo, muzea, 

sport-sportovní areál, bazén, hokejový stadion). Díky rozhovorům s vozíčkáři 

žijícími v Pelhřimově jsem mohla přiblížit jejich pohled na problematiku 

týkající se bariér v Pelhřimově. 

 Toto vše bylo naplněno a bohužel i zjištění, že všechny objekty 

opravdu nejsou bezbariérové a je stále co zlepšovat. Avšak kdyby bylo vše 

dokonalé, nebylo by ani o čem psát a na co upozorňovat. Touto prací jsem se 

snažila poukázat právě na to, co by se dalo zlepšit nebo změnit. A doufám, že 

se lidé, kteří tuto práci budou číst a do této doby jim lidé s handicapem byli 

lhostejní, že si i něco nového dozví a naučí a tato problematika sem jim 

dostane do podvědomí. 
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Přílohy 

Příloha č. I 

Otázky, jež tvořily základ rozhovorů a jež byly položeny účastníkům praktické  

části bakalářské práce. 

 

Příloha č. II 

Přepis rozhovorů: mé otázky a doslovné odpovědí tří vozíčkářů (Jan H., 

Marian T. a Jakub V.) 

 

Příloha č. III 

Fotografie, na které je odkazováno v bakalářské práci. 
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Příloha č. I: 

 

Na začátku prosím o zodpovězení základních otázek, po nichž budou 

následovat přesnější otázky týkající se bariér a života v Pelhřimově.  

 Váš věk  

 Jak dlouho a z jakého důvodu jste na vozíku? 

 Využíváte vozík pouze pro pohyb venku, nebo jste na vozíku trvale?  

 Potřebujete venku asistenci druhé osoby nebo se pohybujete samostatně? 

 Jaký druh vozíku používáte (elektrický či mechanický) 

 Kde a s kým bydlíte? 

 Jste zaměstnaný/á, pokud ano, kde? 

Jsou podle Vašeho názoru v Pelhřimově důležité instituce (pošta, banky, 

MěÚ, radnice) hromadná doprava a obchody v dostatečném rozsahu 

přístupné pro lidi odkázané na vozík? 

Jaké jsou v Pelhřimově z Vašeho pohledu pro osoby se zdravotním 

postižením možnosti kulturního a duchovního vyžití? Co je přístupné a co 

naopak vůbec? (kino, galerie, divadlo, restaurace, kostel) 

Jak hodnotíte přístupnost těchto objektů ve třech stupních: vynikající 

(bezbariérový, vozíčkář se dostane do objektu sám), dobrý (dostupný, 

s doprovodem) a špatný (nepřístupný): 

Kino 

- přístup k budově: 

- parkování: 

- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

 

Městská knihovna 

- přístup k budově: 

- parkování: 

- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

 

Městské divadlo 

- přístup k budově: 

- parkování: 
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- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

 

Kulturní dům Máj  

- přístup k budově: 

- parkování: 

- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

 

Muzeum rekordů a kuriozit 

- přístup k budově: 

- parkování: 

- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

 

Bazén  
- přístup k budově: 

- parkování: 

- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

 

Hokejový stadion 

- přístup k budově: 

- parkování: 

- vstup: 

- vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): 

Jak trávíte svůj volný čas?  

Používáte automobil? Co si myslíte o parkovacích místech pro osoby se 

sníženou schopností pohybu Pelhřimově? Jsou vyhovující pro osoby na 

vozíku a je jich podle Vás dostatek? 

Jak by se podle Vašeho názoru daly podmínky pro osoby s omezenou 

schopností pohybu v Pelhřimově zlepšit? 

Co Vám, jako vozíčkáři, v Pelhřimově nejvíce vadí a co naopak oceňujete? 

Máte informace o nějaké organizaci či sdružení působící zde či v blízkém 

okolí, nabízející speciální služby či aktivity pro osoby s různým 

postižením? Organizuje město nějaké programy pro osoby s handicapem? 
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Jak vnímáte mezilidské bariéry? (předsudky lidí vůči lidem s postižením, 

odmítavost, pociťujete, že se k Vám lidé chovají např. se soucitným přístupem 

nebo naopak slyšíte od lidí takové předsudky, že v lidech s postižením vidí 

„hrdiny“?) 

 

Nabízejí Vám lidé pomoc, když se pohybujete po městě?  Např. při jízdě 

do velkého kopce nebo z kopce, při překonávání obrubníků nebo u jiných 

překážek? 

Je nebo byla by Vám taková nabídka příjemná a uvítali byste jí? Nebo naopak 

nic takového nevyžadujete a je Vám to spíše nepříjemné? 

 

Myslíte si, že jsou lidé informování a vědí jak mohou vozíčkáři v různých 

situacích a prostředích pomoc?  
Co si Vy osobně myslíte, že by lidé měli vědět? Co by bylo užitečné, aby znali o 

možné pomoci vozíčkářům? 
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Příloha č. II 

ROZHOVOR S PANEM JANEM H. 

 

Za panem Janem jsem došla na jeho pracoviště a osobně jsem ho poprosila o 

rozhovor, seznámila jsem ho s tématem mé práce a přibližnými otázkami, na 

které bych chtěla znát jeho odpovědi a názory. Pan Jan souhlasil a domluvili 

jsme se tedy na přesném datu našeho setkání s tím, že dle jeho přání, přijdu 

opět za ním, na MěÚ.  

 

Já: Dobrý den. 

Jan: Dobrý, pojďte dál, už vás čekám. 

 

Já: Tak to jsem ráda. Díky. 

Jan: Můžem se do toho hned pustit, povídejte. 

 

Já: Dobře, můžete mi říct váš věk? 

Jan: 53 

 

Já: Jestli jste zaměstnaný se ani ptát nemusím, pracujete tedy tady na 

Městském úřadě.. 

Jan: Tak tak, já říkám ve státní správě na telefonní ústředně. 

 

Já: Bydlíte v Pelhřimově, že? Vídám Vás nedaleko mého pracoviště.. 

Jan: Přesně tak, bydlím tam u sadů. S manželkou. 

 

Já: Jak dlouho a z jakého důvodu jste na vozíku?  

Jan: Na vozíku jsem od roku 1985. Důvod je, že jsem si poranil páteř-míchu, 

při pádu z okna. 

 

Já: Elektrický vozík, který máte nyní využíváte stále? 

Jan: No já mám vozíky dva. Doma používám mechanický a venku elektrický. 

 

Já: Takže venku se pohybujete úplně samostaně? 

Jan: No snažim se o samostatnost. 

 

Já: A co auto, řídíte? 

Jan: Ano, auto používám, řídím. 

 

Já: A jak jste spokojen s parkovacími místy pro osoby se sníženou schopností 

pohybu v Pelhřimově? Myslíte, že jsou vyhovující a že jich je tu dostatek? 
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Jan: Myslím, že jich je dostatek. Jen kdyby polici konala. Třeba před poštou. 

Tam to lidi zneužívaji. 

 

Já: No to je pravda, tam je vyhrazené parkoviště skoro u vchodu a často tam 

stojí kdo nemá. 

Jan: Přesně tak. 

 

Já: Zeptám se Vás, co ještě jiného Vám, jako vozíčkáři, v Pelhřimově nejvíce 

vadí nebo co oceňujete? 

Jan: Hodně se za poslední roky pro vozíčkáře udělalo v porovnání s dobou 

temna, ale pořád je co zlepšovat. 

 

Já: Takže jsou podle Vašeho názoru v Pelhřimově důležité instituce, jako je 

pošta, banky, MěÚ, hromadná doprava a obchody v dostatečném rozsahu 

přístupné pro lidi na vozíku?  

Jan: Můj názor na bezbariérovost Pelhřimova je vcelku uspokojivý. Určitě, 

jako vše, i toto by se mohlo zlepšovat, ale to už jsem říkal. 

 

Já: Co konkrétně v Pelhřimově myslíte, že by se mělo zlepšit? 

Jan: No ono by kolikrát stačilo, kdyby se dodržovaly zákony k tomu vydané a 

hlavně zdravý selský rozum. Pak by hodně věcí mohlo vypadat jinak. Třeba při 

kolaudaci, v mnoha případech mi připadá, že zainteresovaní nepoužívají 

zdravý rozum.  

 

Já: Jak hodnotíte možnosti kulturního a sportovního vyžití pro osoby se 

zdravotním postižením v Pelhřimově z Vašeho pohledu? Jak jsou přístupné, 

nebo naopak vůbec např. kino, divadlo, restaurace, kostel. 

Jan: Kino, divadlo, kostel jsou v pohodě. Restaurace tak z 50%. 

 

Já: Dobře, tak abych měla více konkrétnější informace, tak bych se teď ptala 

na Vaše stručné zhodnocení  přístupnosti objektů, které bych Vám teď 

jmenovala, můžu? 

Jan: Určitě. 

 

Já: Takže prosím vždy o zhodnocení přístupu k budově, parkování, vstupu a 

vnitřních prostor. Já si to budu zapisovat. Hodnoťte prosím ve třech stupních: 

Vynikající (bezbariérový, vozíčkář se dostane do objektu sám), dobrý 

(dostupný, s doprovodem), špatný (nepřístupný). Budu Vám to jmenovat a 

zapisovat si. 

Jan: Jojo. 
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Já:Tak edy: Kino 

Jan:  

přístup k budově: vynikající. 

parkování: vynikající 

vstup: taky, bezbariérový 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): vnitřní prostory 

dobré, místa pro vozíčkáře je vyhrazeno v první řadě. 

 

Já: Městská knihovna 

Jan: 

přístup k budově: vynikající 

parkování: vynikající. 

vstup: vynikající. 

vnitřní prostory a zařízení: vynikající 

 

Já: Městské divadlo 

Jan: 

přístup k budově: dobrý 

parkování: vynikající 

vstup: dobrý 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): dobré 

 

Já: Kulturní dům Máj 

Jan: 

přístup k budově: vynikající 

parkování: špatné-není vyznačené 

vstup: vynikající 

vnitřní prostory a zařízení: dobré 

 

Já: Muzeum rekordů a kuriozit-Dům dobrý dnů 

Jan: 

přístup k budově: vynikající 

parkování: Nevyznačené-špatné. 

vstup: vynikající 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): dobré 

 

Já: Bazén 

Jan: Nemohu posoudit, nikdy jsem tam nebyl, takže nevím. 

Já: Nevadí.  
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Já: A co hokejový stadion, myslím, že jsem Vás na hokeji viděla… 

Jan: Ano, pokud to jde, na hokej chodím. Loni jsem byl ale hodně nemocnej a 

letos to nějak uteklo, že jsem hokej ani nestihl. 

přístup k budově: vynikající  

parkování: vynikající 

vstup: dobrý, musim bočnim vchodem, chlapi mě tam už znaji a vždycky jim 

předem zavolám, aby mi tam šli odemknout. Technický služby tam udělali za 

brankou rampu, takže jsem víš a líp vidim. Jako z tribuny to není, ale tak aspoň 

něco no. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): dobré 

 

Já: Takže hokej máte rád, jak ještě  jinak trávíte svůj volný čas?  

Jan: U PC, s vnoučaty a návštěvami hokejových a fotbalových utkání.  

 

Já: Organizuje město nějaké programy pro osoby s handicapem? Máte 

informace o nějaké organizaci, která nabízí speciální služby či aktivity pro 

osoby s různým postižením? 

Jan: Nějaké organizace zde působí, ovšem jejich služeb nevyužívám a 

programech nic nevím. 

 

Já: Teď ještě trochu z jiného soudku, ať nemluvíme jen o fyzických bariérách. 

Vnímáte třeba předsudky lidí vůči lidem s postižením, pociťujete, že se k Vám 

lidé chovají např. se soucitným přístupem nebo naopak slyšíte od lidí takové 

předsudky, že v lidech s postižením vidí hrdiny? 

Jan: Já se snažím neustále se pohybovat na veřejnosti. Samozřejmě, že se tu a 

tam oba přístupy objeví, tak vysvětlím, poděkuji a jedu dál. 

 

Já: A nabízejí Vám lidé pomoc, když se pohybujete po městě? Např. při jízdě 

do velkého kopce nebo z kopce nebo při překonávání obrubníků? Je nebo byla 

by Vám taková nabídka příjemná? 

Jan: Vzhledem k mému věku jsem ráda za každou pomoc, ale ještě před deseti 

lety by mi to asi bylo nepříjemné. 

 

Já:  Můžu se zeptat proč? 

Jan: No, říkal bych si, že přece ještě nejsem tak starej, abych to nezvládl 

(směje se pan Jan-pozn.autorky). 

 

Já: No a myslíte si, že jsou lidé informování a vědí jak mohou vozíčkáři v  

různých situacích pomoc? A tak co si Vy osobně myslíte, že by lidé měli vědět o 

možné pomoci vozíčkářům? 

Jan: To už jsem říkal, nevim co ještě k tomu říct. Lidi, úředníci i jiný, by se 
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prostě měli zajímat nejen o sebe, ale i lidi s postižením. Brát nás mezi sebe, 

zajímat se i o naše názory. Stačila by jen maličkost a vše dokončit tak, jak by 

se dalo. Třeba na vlakáči, myslím zvýšené nástupiště. Vozíčkář je k vstupu do 

vlaku blíže než dříve, ale jen o 50%. Na zbývající část musí využít plošinu, 

jejíž použití je zbytečně zdlouhavé a pomalé. Vždyť by stačilo udělat nástupní 

ostrůvek ještě o 50% výš a nebyl by žádný problém. Vozíčkář by byl na úrovni 

vlaku. Lidé, projektanti se snaží, ale ne vždy vše dotáhnou do konce nebo 

nevyužijí veškeré možnosti, které se jsou. 

 

Já: To je pravda a stačilo by jen oslovit nějakého vozíčkáře a při schvalování 

takových projektů ho vzít sebou. A hned by se vidělo co je potřeba, že…  

Jan: Jasně, je to tak no. 

 

Já: No a jsme u konce mých otázek, moc Vám děkuji za Váš čas. 

Jan: Není vůbec zač. Kdyby něco, tak se klidně ještě ozvěte. 

 

 

ROZHOVOR S PANEM MARIANEM T. 

 

S panem Marianem jsme se sešli o polední pauze na mém pracovišti. Pan 

Marian přijel autem, a protože prostory v CZP Pelhřimov jsou bezbariérové, na 

vozíku se dostal až do mé kanceláře. 

 

Marian: Dobrý den, přeji. 

Já: Dobrý den, pane Mariane. 

Marian: Já se Vám moc omlouvám, že jsem hned neodpověděl na Váš mail a 

nedomluvil si s Vámi schůzku, jak jste žádala. Tak abychom to neprodlužovali, 

jsem tady a můžu Vám odpovědět na co budete potřebovat. 

 

Já: Nic se neděje, jsem ráda, že jste tu a předem děkuji, že jste mi vyšel vstříc. 

Marian: No tak snad vám to k něčemu bude. 

 

Já: Dobrá tedy, můžete mi říct váš věk? 

Marian: 39 

 

Já: Jak dlouho a z jakého důvodu jste na vozíku?  

Marian: Od narození, mám DMO. Narodil sem se na Slovensku a velkou část 

dětství sem trávil po ústavech, v době kdy sem se narodil to tak bylo. Rodiče 

mě tam navštěvovali. Těšil sem se, až mi bude 18 a budu moct bydlet někde 

sám. 
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Já: A kdy a proč jste se přestěhoval do ČR? 

Marian: Našel sem si přítelkyni, která byla z ČR. Rozhodli sme se bydlet 

spolu, tady. 

 

Já: Takže bydlíte s manželkou… 

Marian: Ano, s manželkou a dětmi 

 

Já: Jste zaměstnaný?  

Marian: Teď nejsem. 

 

Já: Jak to máte s využíváním vozíku? Používáte trvale?  

Marian: Trvale a všude. 

 

Já: A venku potřebujete asistenci druhé osoby nebo se pohybujete samostatně? 

Marian: Jak kdy a podle okolností. Ale snažim se sám, jezdim i autem. 

 

Já: Ano, viděla jsem, že jste přijel autem, takže řídíte a používáte tedy jen 

mechanický vozík? 

Marian: Pořád mechaničák. 

 

Já: Teď bych se Vás tedy ptala na Vaše názory týkající se bezbariérovosti 

v Pelhřimově. Jsou podle Vašeho názoru v Pelhřimově důležité instituce, jako 

je pošta, banky, MěÚ, hromadná doprava a obchody v dostatečném rozsahu 

přístupné pro lidi na vozíku?  

Marian: Ano sou, ale není to na 100%. Já se dostanu kde chci, ale je to i tim, 

že mě už lidi znaji, pomůžou, přinesou co potřebuju a nebo prostě chodim jen 

tam kde se dostanu, s tim nic neudělám. Ještě že je v Pelhřimově hodně 

nákupáků. A dopravou nejezdim, mám auto jak sem už říkal.  

 

Já: Když tedy mluvíte o autě, co si myslíte o parkovacích místech pro osoby se 

sníženou schopností pohybu Pelhřimově? Jsou vyhovující pro osoby na vozíku 

a je jich podle Vás dostatek? 

Marian: Není to špatné s parkováním, ale není to v zimě upravované - údržba. 

 

Já: Jak hodnotíte možnosti kulturního a sportovního vyžití pro osoby se 

zdravotním postižením v Pelhřimově z Vašeho pohledu? Jak jsou přístupné, 

nebo naopak vůbec např. kino, divadlo, restaurace, kostel. 

Marian: Vše je přístupné. Akurád mě vadí, že restaurace i přízemní obchody 

na náměstí. nejsou skoro vůbec bezbariérové. 
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Já: To je pravda a vozíčkářem jsem projížděla náměstí i okolí a vím, že zrovna 

na náměstí se vozíčkář do spousty obchodů a institucí nedostane. Jak by se tedy 

podle Vašeho názoru daly podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu 

v Pelhřimově zlepšit?  

Marian: Chtělo by to, aby vedení města se více staralo a pokud možno si i 

s náma na vozejku popovídali a zkusili to chápat. 

 

Já: Můžete mi stručně zhodnotit  přístupnost objektů, které bych Vám teď 

říkala?  

Marian: Klidně, říkejte. 

 

Já: Poprosila bych Vás o zhodnocení přístupu k budově, parkování, vstupu a 

vnitřních prostor. Já si to budu zapisovat. Hodnoťte prosím ve třech stupních: 

Vynikající (bezbariérový, vozíčkář se dostane do objektu sám), dobrý 

(dostupný, s doprovodem), špatný (nepřístupný). 

Marian: Dobrá, ale říkejte mi to, ať na něco nezapomenu. 

 

Já: Dobře. Takže tedy: Kino 

Marian:  

přístup k budově: to je v pořádku-vynikající. 

parkování: dobré, je z ruky. mělo by se to dát blíže. hlavně kvůli zimě - sníh. 

vstup: je v pořádku-vynikající 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): také to jde, 

dobré. 

 

Já: Městská knihovna 

Marian: 

přístup k budově: trochu to je do kopce, ale jinak dobré. 

parkování: je v pořádku-vynikající. 

vstup: je v pořádku-vynikající. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): co jsem viděl, tak 

je to v pořádku-vynikající. 

 

Já: Městské divadlo 

Marian: 

přístup k budově: vynikající 

parkování: je z ruky 

 

Já: Promiňte, že Vám do toho skáču, ale přímo u divadla jsou přece dvě 

vyhrazená místa pro vozíčkáře? 



Život vozíčkářů v Pelhřimově Dagmar Vaněčková 

 

 

 102 

Marian: Aha, já vždy parkuji na městském parkovišti, a taky do divadla 

nechodím, takže o tomhle parkovišti jsem nevěděl. Musím to teda okouknout. 

Takže kde jsme skončili… 

vstup: jak sem říkal, dlouho jsem tam nebyl, ale co vím tak, přístup je tam 

dobrý. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): nevím, nebyl 

jsem tam, je tam myslim schodolez, ne? 

 

Já: Jojo, schodolez tam je k dispozici, není to tak dlouho… 

Marian: Tak aspoň že tak,  to je dobré. 

 

Já: Kulturní dům Máj 

Marian: 

přístup k budově: jde to i když se to musí přes hospodu, tímto způsobem je to 

teda vynikající. 

parkování: pokud je volno, tak to jde-takže dobrý. Ale není tam vyhrazeno 

parkoviště pro postižené. 

vstup: pokud to není zamčeno, tak to jde, dobrý. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): nevím, nezkoušel 

jsem WC a výtahy a plošiny tam nejsou. 

 

Já: Muzeum rekordů a kuriozit-Dům dobrý dnů 

Marian: 

přístup k budově: dobré. 

parkování: není vyznačené-špatné. 

vstup: pokud pomůže doprovod, tak to jde. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): dlouho jsem tam 

nebyl, ale prostory sou velké. a záchod, tak to jsem nezkoušel. 

 

Já: Bazén 

přístup k budově: vynikající 

parkování: vynikající, ale je to daleko ke vchodu. 

vstup: špatný, daleko z parkoviště, prudký kopec. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): plošina tam není 

a zbytek jsem nezkoušel. 

 

Já: Hokejový stadion 

Marian: 

přístup k budově: vynikající 

parkování: pokud je volno, vynikající. ale nevšiml jsem si, jestli tam je 

parkování pro postižené. 
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vstup: špatný-schody, nebo bočnim vchodem, ale bývá to zamčený, musí se to 

domluvit. 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): asi dobrý. 

 

Já: Moc děkuji. A ještě se zeptám, jak vy nejčastěji trávíte svůj volný čas?  

Marian: Já jsem nejvíc doma a s rodinou. 

 

Já: Máte informace o nějaké organizaci či sdružení působící zde či v blízkém 

okolí, nabízející speciální služby či aktivity pro osoby s různým postižením? 

Marian: Já vim jen o tomhle Centru pro postižené všeobecně. 

 

Já: Organizuje město nějaké programy pro osoby s handicapem?  

Marian: O ničem nevím, takže asi nic. Dřív to bylo lepší, jezdili sem vozíčkáři 

z celý republiky, když tu agentura Dobrý den pořádala různé akce v rámci 

rekordů. Myslim ten festival rekordů co tu bývá každém rok. To bylo hodně 

dobrý, ale už to zrušili. 

 

Já: Už se blížíme ke konci mých otázek, ještě bych se Vás ale zeptala trochu na 

mezilidské bariéry a přístupy lidí k lidem s postižením, můžu ještě? 

Marian: Ale jo, dyť proto jsem tady. 

 

Já: Jak tedy vnímáte předsudky lidí vůči lidem s postižením, pociťujete, že se k 

Vám lidé chovají např. se soucitným přístupem nebo naopak slyšíte od lidí 

takové předsudky, že v lidech s postižením vidí hrdiny? 

Marian: Záleží to na lidech. Ale, už to je lepší. takže si na nás zvykají. 

 

Já: A nabízejí Vám lidé pomoc, když se pohybujete po městě? Např. při jízdě 

do velkého kopce nebo z kopce nebo při překonávání obrubníků?  

Marian: Sou ochotní a pokud můžou, tak se ozvou a nabídnou pomoc. Ale 

záleží to i na nás postižených.  

 

Já: Jak to myslíte?  

Marian: Abychom neodmítali tu pomoc co nám je nabízená. Protože lidi, když 

se odhodlají pomoc a my to pak odmítnem, to může odradit a víc už pomoc 

nenabídnou. 

 

Já: Takže Vám by nabízená pomoc nepříjemná nebyla. 

Marian: Rozhodně ne.  

 

Já: No a myslíte si, že jsou lidé informování a vědí jak mohou vozíčkáři v  

různých situacích pomoc?  
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Marian: No to záleží odkud to přijde a jak kdo se k tomu problému postaví. 

Jde hlavně o to, aby měli zájem pomáhat, a pak už se to určitě zvládne. Ale 

jinak se myslim, že lidi právě nevědí jak nám můžou pomoc, tak se radši ani 

nenabídnou, protože se bojí. Přitom někdy stačí fakt málo. 

 

Já: A tak co si Vy osobně myslíte, že by lidé měli vědět o možné pomoci 

vozíčkářům? 

Marian: Samozřejmě nemůžou vědět vše, ale zas opakuju, že je důležitý, aby 

se nebáli nás oslovit a vozíčkář když může mu vše pak už vysvětlí. Takže 

takováhle situace je takovym obohacenim pro mě, jako vozíčkáře, i pro toho 

druhého člověka. 

 

Já: Děkuji, mě tohle bude stačit, pane Mariane. Moc Vám ještě jednou děkuji, 

že jste si udělal čas a přijel jste. 

Marian: Nemáte za co, hlavně ať Vám to k něčemu je. 

 

 

ROZHOVOR S PANEM JAKUBEM V. 

 

S panem Jakubem V. jsme se sešli na mém pracovišti. O rozhovor jsem ho 

mohla požádat, díky tomu, že navštívil právě Centrum pro zdravotně postižené. 

Naší schůzky a rozhovoru se účastnila i Jakubova maminka. 

 

Jakub: Dobrý den, my jsme tady kvůli tomu rozhovoru, jak jsme se 

domlouvali. 

Já: Dobrý den. Ano, to jsem moc ráda. Pojďte dál. 

¨ 

Jakub: Může tu být mamka s náma, že jo?  

Já: Určitě, to není žádný problém. Nejsou to žádné tajné otázky. 

 

Já: Takže jestli můžeme začít, zeptala bych se Vás nejprve na Váš věk. 

Jakub: Je mi 22. 

 

Já: Bydlíte v Pelhřimově? 

Jakub: Ano, s rodičema. 

 

Já: Jste zaměstnaný? 

Jakub: Ne, jsem doma. 

 

Já: Můžete mi říct jak dlouho a z jakého důvodu jste na vozíku?  
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Jakub: No na vozíku jsem od narození, tak 22 let a mám dětskou mozkovou 

obrnu. 

 

Já: Vidím, že nyní jste na mechanickém vozíku. Využíváte ho trvale a pouze 

mechanický nebo máte i elektrický vozík? 

Jakub: Používám ho trvale. Elektrický vozík nemám. 

 

Já: Venku potřebujete asistenci druhé osoby? 

Jakub: Ano, sám bych se nikam nevydal. Sám se pohybuji pouze doma. 

 

Já: Co vy a automobil? Řídíte? 

Jakub: Já neřídím. Řídí vždy rodiče, ale auto používáme hodně. 

 

Já: Další otázka bude tedy spíš na maminku: Myslíte si, že je v Pelhřimově 

dostatek míst pro osoby se sníženou schopností pohybu? 

Jakubova maminka: Ano, myslím, že jich je dostatek.  

Jakub: Vždycky někde zaparkujem. 

 

Já: Zeptám ještě co, jako vozíčkáři, v Pelhřimově oceňujete nebo co Vám vadí? 

Jakub: Nevím co bych ocenil. Jinak mi vadí, že zde není nic pro tělesně 

postižené, jako nějaké akce, a tak. 

 

Já: Takže město programy pro osoby s handicapem neorganizuje? A víte o 

nějaké organizaci, která by mohla nabízet speciální služby či aktivity pro osoby 

s různým postižením? 

Jakub: Jak jsem řekl, není tu nic a když, tak je to pro mentálně postižené a to 

nestojí za nic. 

 

Já: Dobrá, přejdeme tedy k bariérám. Jsou podle Vašeho názoru v Pelhřimově 

důležité instituce, jako je pošta, banky, MěÚ, hromadná doprava a obchody v 

dostatečném rozsahu přístupné pro lidi na vozíku?  

Jakub: Pošta, MěÚ ano. Banky některé ano. Hrozné je to s bankomaty. 

Kdybych jezdil do města sám, tak si peníze v žádném bankomatu snad ani 

nevyberu. No a dopravou nejezdím. 

 

Já: A jak hodnotíte možnosti kulturního a sportovního vyžití pro osoby se 

zdravotním postižením v Pelhřimově z Vašeho pohledu? Jak jsou přístupné, 

nebo naopak vůbec např. kino, divadlo, restaurace, kostel. 

Jakub: Přístupnost tak 50 na 50. A co se týče vyžití pro tělesně postižené, jako 

opravdu pro vozíčkáře není žádné. 
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Já: Co by se tedy konkrétně v Pelhřimově mělo zlepšit? 

Jakub: Toho by bylo víc, od nájezdů na chodníky přes vstupy do obchodů. 

Náměstí v Pelhřimově je téměř katastrofa. Do jakého obchodu se dostanu? 

Skoro nikam. 

 

Já: Tak mohla bych se Vás teď ptát na Vaše stručné zhodnocení  přístupnosti 

objektů, které Vám budu jmenovat? 

Jakub: Jasně. 

 

Já: Poprosím Vás vždy o zhodnocení přístupu k budově, parkování, vstupu a 

vnitřních prostor. Já si to budu zapisovat. Hodnoťte prosím ve třech stupních: 

Vynikající (bezbariérový, vozíčkář se dostane do objektu sám), dobrý 

(dostupný, s doprovodem), špatný (nepřístupný). Budu Vám to jmenovat a 

zapisovat si. 

Jakub: Dobře, tak mi to říkejte. 

 

Já: Takže začneme kinem. 

Jakub:  

přístup k budově: super-vynikající. 

parkování: super 

vstup: super 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): super. Teď je 

kino pár let po rekonstrukci a je fakt pro mne super. 

 

Já: Městská knihovna 

Jakub: 

přístup k budově: Dobrý, ale s pomocí. Je to dost kopec. 

parkování: do kopce, ale dobrý 

vstup: vynikající 

vnitřní prostory a zařízení: vynikající 

 

Já: Městské divadlo 

Jakub: 

přístup k budově: super 

parkování: vynikající, hned u vchodu 

vstup: dobrý, s pomocí 

vnitřní prostory a zařízení (výtahy, plošina, přístupnost WC): dobré, je tam 

schodolez 

 

Já: Kulturní dům Máj 

Jakub: 
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přístup k budově: dobrý 

parkování: není vyznačené, takže špatné 

vstup: dobrý, ze zadu po rampě  

vnitřní prostory a zařízení: dobré 

 

Já: Muzeum rekordů a kuriozit-Dům dobrý dnů 

Jakub: Tam jsem nikdy nebyl, takže nevim. 

 

Já: To nevadí. A co říkáte na bazén? 

Jakub:  

přístup k budově: vynikající 

parkování: super, hned u hlavního vchodu, ale k vedlejšímu vstupu daleko 

vstup: hlavním vchodem se nedostanu, musim vedlejším, ale to já sám 

nezvládnu, je tam hroznej kopec dolů, no a pak nahoru no.  

vnitřní prostory a zařízení: Jednou, ještě na základce mi „pan vedoucí“ řekl, že 

to tam prostě není zařízené pro handicapované. 

 

Já: No tak to je teda nepříjemné. A co hokejový stadion? 

Jakub: 

přístup k budově: vynikající  

parkování: vynikající 

vstup: hrůza, je tam asi 20 nebo 30 schodů ke hlavnímu vchodu. Je tam 

možnost vstupu bočnim vchodem a za brankou je udělaná dřevěná rampa asi 

pro dva vozíčkáře. Ale je to za brankou a pokoukání nic moc. Já bych tam 

vůbec neviděl. Tak když jdem s taťkou na hokej tak musíme vyskákat ty 

schody. Ale věčně to takhle nepůjde. Je to škoda, sport mám moc rád. 

vnitřní prostory a zařízení: dobré 

 

Já: Sport jak jste říkal Vás tedy baví, jak ještě jinak trávíte volný čas?  

Jakub: No hodně u počítače, televize. S našima jezdíme na výlety, sportovní 

utkání mimo město a tak různě. Nenudím se. 

 

Já: Zeptám se Vás ještě na věci. Vnímáte třeba předsudky lidí vůči lidem s 

postižením, pociťujete, že se k Vám lidé chovají např. se soucitným přístupem 

nebo naopak slyšíte od lidí takové předsudky, že v lidech s postižením vidí 

hrdiny? 

Jakub: Já si v současné době nemůžu stěžovat, ale spíše je mezi lidmi 

nevědomost o tom co je to postižení, jak se k nám chovat. No spíš nevědí, že se 

k nám můžou chovat úplně normálně. 
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Já: A nabízejí Vám, nebo tedy Vašemu doprovodu, lidé pomoc, když se 

pohybujete po městě? Je nebo byla by Vám taková nabídka příjemná? 

Jakub: Sám nejezdím, tak nevím jestli by ji nabídli a právě že sám nejezdím, 

tak jinou pomoc nepotřebuju. Ale nepříjemný by mi to asi nebylo. Spíš by mě 

to potěšilo. 

Maminka Jakuba: No já k tomu jen chci říct, že lidi pomůžou, když vidí, že 

chci třeba vyskákat se synem pár schodů, zeptají se, jestli můžou nějak pomoct, 

nebo podrží dveře. 

 

Já: Tak to bude asi všechno co jsem se Vás chtěla zeptat. Moc Vám děkuji za 

Váš čas a ochotu. 

Jakub: Není zač, rádo se stalo. I já děkuji, za Váš zájem, ten je důležitej.  
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Příloha č. III: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto č.3 – Pohled ke knihovně od spodního parkoviště 

(autorka) 

Foto č.5 – Pohled v úrovni vchodu do knihovny 

směrem k hornímu parkovišti (autorka) Foto č.6 a 7 – Pohled z horního parkoviště (autorka) 

Foto č.1 – Vchod do kina Vesmír (autorka) Foto č.2 – Pohled od kina na parkoviště  (autorka) 

Foto č.4 – Vchod do knihovny (autorka) 
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Foto č.10 – Vchod do divadla (autorka) 

Foto č.8 – Boční vchod s rampou do KD Máj 

(autorka) 

Foto č.9 – Pohled ke vchodu do Městského divadla, 

vlevo vyhrazené parkoviště (autorka) 

Foto č.11 – Dům dobrých dnů 

(http://www.muzeumrekorduakuriozit.cz/mapa-

mesta/zlate-ceske-rucicky/olympus-digital-camera-

50/) 

Foto č.13 – Vchod do sportovní haly (autorka) 

Foto č.13 –  Hlavní vchod do 

bazénu (autorka) 

Foto č.12 – Vchod do sportovní haly (autorka) 
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Foto č.14 – (autorka) 

Foto č.14 a 15 – Cesta od hlavního k vedlejšímu vchodu do bazénu (autorka) 

Foto č.16 a 17 – pohled na cestu k vedlejšímu vchodu do 

bazénu od zdola a vchod (autorka) 

Foto č. 18 – Zimní stadion v Pelhřimově (autorka) Foto č.19 – hlavní vchod na zimní stadion (autorka) 
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