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� Bezbariérové užívání staveb  je definováno 
jako 

� veřejný zájem

zákonem o územním plánování a 
stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

(Stavební zákon) 

§ 132 odst. 3 písmeno e



V současné době platí:

Vyhláška č.398/2009 Sb. O  obecných 
technických po žadavcích zabezpe čujících 
bezbariérové užívání staveb
( od 18. 11. 2009).



Předchozí p ředpisy:

Vyhláška č. 53/1985 Sb. o obecných technických požadavcích  
zabezpečujících užívání staveb  osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace- vydala Státní komise pr o 
vědeckotechnický a investi ční rozvoj

Zákon 43/1994 Sb., , který dopl ňoval zákon č. 50/2976 Sb. O 
územním plánování a stavebním řádu

Vyhl. č 174/1994 Sb., která stanovovala obecné technické
požadavky  zabezpe čující užívání staveb osobami s omezenou 
schpností pohybu a orientace

Vyh. č 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích  
zabezpečujících užívání staveb  osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace



Legislativa

� Dotčené orgány hájí veřejné zájmy podle 
zvláštních předpisů. 

� Jedná se o cca 24 institucí pro různé oblasti 
činnosti



Legislativa

� Pro bezbariérové řešení neexistuje v ČR samostatný 
dot čený orgán.

Některé instituce, které by tento zájem mněly hájit alespoň v 
rozsahu jejich kompetencí:

-Hygienici 
-Inspektorát bezpečnosti práce
-Policie ČR
-Odbory dopravy
a další



Něco o NIPI ČR o. s.

� Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace České republiky je občanským sdružením.

� Tvoří jej 62 organizací s odvozenou právní subjektivitou (krajské, 
místní…) působící v sociální oblasti ( poskytovatelé sociálních 
služeb,vzdělávací instituce, chráněné dílny apod.)

� Náplní činnosti je snaha dát možnost  všem osobám, kterých se tato 
problematika týká začlenit se do běžného života – od matky s 
kočárkem či malým dítětem, přes osoby s pohybovým, zrakovým, 
sluchovým postižením, seniory i osoby s jinými druhy postižení.

� Tyto antidiskriminační aktivity jsou zaměřeny zejména na  výstavbu –
bezbariérové užívání staveb 



NIPI bezbariérov é prost ředí, o.p.s.

� Je obecně prospěšnou společností
založenou ze strany NIPI ČR za účelem 
správy celostátní sítě konzultačních 
středisek. Je dobrovolnou organizací s 85 
konzultanty

� Poskytuje poradenství v oblasti projektové a 
stavební činnosti a v oblasti pomůcek pro 
potřeby postižených, vázaných na stavby



NIPI bezbariérov é prost ředí, o. p. s. 

� Máme evidováno 85 konzultantů

- 14 konzultantů má autorizaci ČKAIT
- 21 konzultantů jsou absolventi VUT

- 13 konzultantů jsou absolventi VUT 
stavebních fakult

- 31 konzultantů jsou absolventi SPŠ
stavební



NIPI bezbariérov é prost ředí, o. p. s.

� Pravidelně proškolujeme konzultanty a 
prověřujeme jejich znalosti

� Pro výkon činnosti konzultanta je potřeba 
získat „ Osvědčení o kvalifikaci“

� Využíváme celorepublikově jednotnou formu 
metodiky



NIPI bezbariérov é prost ředí, o. p. s.

� Orientačně naše výkony:

� 8 000 stanovisek k dokumentaci v různých 
stupních

� 7 000 konzultačních hodin na místních 
konzultačních střediscích

� 450 účastí na kolaudacích ( počet má
vzrůstající tendenci)





Realita

� Že naše činnost má smysl dokumentují
následující snímky, které ukazují současnou 
realitu.



Ostrůvek u nov ého n ákupn ího centra



Zbytečně vynalo žené náklady



Víc chyb na jedno p řechodu se snad 
nedá udělat



Jak se zde m á zrakov ě postižený 
orientovat ??



Kombinace rampy se stupn ěm ??



Navádění zrakov ě postižených do 
středu k řižovatky



Varujeme zrakov ě postižen ého až po 
střetu s tramvají



Takhle je na varov ání už pozd ě



Terénn í vlo žka pro voz íčkáře



Do každého obchodu se stupn ěm –
opat ření proti vod ě a vozíčkářům



Čekáme vysokou vodu – ne vozí čkáře



A opět přímo do st ředu k řižovatky



Pražská novinka – schodorampa



Zaslala pra žská vozíčkářka



� Několik ukázek dobrého řešení a přístupu



Dobré řešení z pražského Hlavn ího 
nádra ží



Doprava vozí čkářů kolem Velk ého 
kaňonu 



Tohle si m ůže vozíčkář půjčit na 
prohlídku parku u zámku Chamboard
ve Francii



� Věřím, že naše činnost v odstraňování bariér 
má smysl a i když ne příliš rychle, přece jen 
se daří.



Děkuji za pozornost


