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Mapování přístupnosti prostředí 

Společný materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku 
mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, Sjednocené organizace nevidomých 

a slabozrakých a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

 

 

1. Úvod 

Tento společný materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku 
mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel doporučuje postupy pro činnosti 
v oblasti mapování přístupnosti prostředí na celém území České republiky. 
Mapování zahrnuje výhradně uživatelská hlediska a sleduje skutečné podmínky ve stavbě. 
Předmětem mapování může být například novostavba školy, stejně tak poliklinika ve starší zástavbě 
nebo městský úřad v památkově chráněném objektu. Výstupem je začlenění stavby do určité 
kategorie dle míry přístupnosti a dále detailní informace pro uživatele o vstupu, vnitřní dispozici, 
případném hygienickém zázemí a jiné vybavenosti. Součástí může být i fotodokumentace. Na základě 
této informace se uživatel dle míry svého postižení rozhodne, zda je daná stavba pro něj přístupná 
či nikoli, zda tento objekt může navštívit sám, popř. jaký rozsah dopomoci musí zvolit (např. doprovod, 
asistenci, apod.). Dalším výstupem pak může být i návrh úprav. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Pracovní skupinou pro jednotnou metodiku 
a kategorizaci přístupnosti prostředí a se zástupci dalších organizací osob se zdravotním postižením 
vyhodnotilo mapování bezbariérovosti staveb z hlediska jednotlivých cílových skupin: 

 Pro osoby s tělesným postižením je velmi důležité bezbariérové prostředí. Jeho aktuální 
podobu je vhodné systematicky a rutinně mapovat.  

 Rovněž pro osoby se zrakovým postižením je velmi důležité bezbariérové prostředí. Ovšem 
mapování přístupnosti samostatný pohyb této skupině uživatelů v zásadě nijak nevylepší. 
Osoby se zrakovým postižením totiž raději využívají pro ně přizpůsobené služby navigačního 
centra.  

 Pro osoby se sluchovým postižením jsou důležité podmínky pro indukční poslech a zároveň 
zásada „Co je slyšet, musí být i ve viditelné formě.“. 

 

 

2. Mapování pro osoby s tělesným postižením 

Pro osoby s tělesným postižením má mapování obzvlášť velký praktický význam. Počátky mapování 
sahají již do 90 let minulého století. Největší zkušenosti má Pražská organizace vozíčkářů. 
V současné době mapuje asi 23 místních organizací osob s tělesným postižením na území celé 
České republiky. Všechny tyto organizace jsou členy pracovní skupiny a používají jednotnou 
metodiku. 

Metodika kategorizace přístupnosti objektů pro osoby s tělesným postižením je zveřejněna 
na internetové adrese: http://www.presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika . 
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3. Osoby se zrakovým postižením 

Především je nutno konstatovat, že zrakové postižení představuje komplikace nejen při orientaci 
v prostředí, ale také při získávání informací. K přípravě trasy zrakově znevýhodněná osoba využívá 
jiné zdroje informací, sociální a další služby jiného charakteru než osoba s jiným handicapem. 
Grafické výstupy nejsou využitelné. 

Z toho vyplývá, že je obtížné a pravděpodobně i zcela neúčelné, zpracovávat a aplikovat pravidla 
pro mapování prostředí z hlediska osob se zrakovým postižením. Osoby se zrakovým postižením totiž 
pro přípravu své trasy raději využívají služeb pro ně přizpůsobeného navigačního centra SONS nebo 
asistenční služby u dopravců a asistenční služby při nakupování v samoobslužných provozech. Zcela 
specifické pak jsou areály nemocnic. Cílem takového mapování může být nanejvýš podklad 
pro postupné dodatečné odstraňování bariér ve starších objektech nebo na vytipovaných trasách. 
Zde je pak nutné postupovat individuálně s ohledem na stávající podmínky, organizační opatření 
a informační systémy. V budovách se mapuje například majáček u vstupu, akustické a hmatné prvky 
u výtahu, popisky v Braillově písmu a vizuální kontrasty. 

V konkrétních případech je možné obrátit se na Metodické centrum odstraňování bariér Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky: http://www.sons.cz/bariery . 

 

4. Osoby se sluchovým postižením 

Mapuje se funkčnost indukčních smyček pomáhajících osobám nedoslýchavým, pokud jsou indukční 
smyčky zřizovány. 

Neslyšícím osobám však indukční smyčky nepomáhají. Neslyšící osoby vnímají zrakem místo 
sluchem, proto potřebují úpravy dle zásady: „Co je slyšet, musí být i ve viditelné formě“. Důležité jsou 
zejména optické signály u požárně evakuační signalizace nebo optické signály u obousměrného 
komunikačního systému v kleci výtahu a optické signály u oboustranného komunikačního systému 
u elektronických vrátných na budovách. 

Provoz těchto zařízení může zmapovat Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich 
přátel: http://www.asnep.cz . 
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