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Cíl metodiky
Cílem je metodické zpracování vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb s bohatým doprovodným grafickým
vyobrazením v návaznosti na paragrafové znění a přílohovou část vyhlášky zajišťující
jednotný výklad textové podoby. Metodika je zároveň zpracována v návaznosti na výzkumný
projekt bydlení, např. ve schválené Koncepci bydlení ČR do roku 2020 je jedním z cílů a
priorit zvýšení dostupnosti bydlení pro cílové skupiny. Potřeby osob, které mají ztížený
přístup k bydlení kvůli věku či zdravotnímu stavu, se odrážejí i ve zvláštních požadavcích na
stavebně technické parametry bytu. Úkolem Koncepce je mimo jiné návrh nařízení upravující
podmínky poskytování podpory na vznik bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
prostřednictvím nové výstavby a odstraňováním bariér ve stávajících bytech. Tímto
předložená metodika nabízí způsob, jak záležitost řešit obecně od vnějšího přístupného
prostředí až po vlastní prostory bytového domu obecně a postupně odstraňovat prvky
komplikující život osobám se zdravotním postižením.
Vlastní popis metodiky
Pro zajištění bezbariérové přístupnosti a uplatnění požadavků vyhlášky je při zpracování
projektové dokumentace, povolování staveb či vydání kolaudačního souhlasu také důležitý
metodický postup, jak konkrétní stavbu zhodnotit z hlediska zajištění podmínek
bezbariérového užívání v celém svém rozsahu. Tento postup musí vycházet z faktu správného
zhodnocení omezujících faktorů užívání staveb jednotlivých skupin zdravotně postižených, a
to především s omezením pohybovým, zrakovým a sluchovým. Z přílohové části vyhlášky
vyplývá, že každé z uvedených omezení má zcela jiné požadavky na prostor, orientaci, na
jednotlivé úpravy staveb, které je nutno řešit zcela samostatně. Základem metodického
přístupu zajištění bezbariérového užívání staveb je stanovení jednotlivých principů a
podmínek přístupnosti a užívání staveb pro osoby:
• pohybově postižené
- těžce pohybově postižené (osoby na vozíku)
- omezeně pohybově postižené (osoby např. s francouzskými holemi)
• zrakově postižené
- nevidomé
- slabozraké
• sluchově postižené
- neslyšící
- nedoslýchavé

Při hodnocení jakékoliv stavby, včetně objektů pro bydlení, si postupně zodpovídáme na
otázky, zda jsou splněny veškeré podmínky a úpravy pro jednotlivé dílčí skupiny zdravotně
postižených a sledujeme základní aspekty bezbariérového přístupu obecně takto:
 dostupnost objektu od zastávek veřejné dopravy, komunikací pro pěší a parkovacích
ploch;
 vstupní prostory objektu vnější a vnitřní – závětří a zádveří, vstupní hala apod.;
 horizontální pohyb v objektu a jeho jednotlivých podlažích – komunikační prostory na
podlaží;
 vertikální pohyb v objektu a dostupnost jednotlivých podlaží – výtahy, rampy,
plošiny, schodiště;
 hygienické prostory (WC, umývárny, sprchy), šatny, převlékací kabiny, přebalovací
místnosti;
 speciální vybavení a interiér stavby;
 informační a orientační systémy.

Srovnání „novosti“ postupů
Vzhledem k tomu, že se jedná o metodiku k vyhlášce o bezbariérovém užívání, která stanoví
obecné a technické požadavky stručnou textovou formou. Novost je postupu je především
v metodickém zpracování grafické podoby předmětných požadavků s vysvětlením základních
principů samostatného pohybu a orientace osob se zdravotním omezením. V závěru
metodického materiálu je uveden nový přístup řešení problematiky bezbariérového užívání
formou metodického zajištění bezbariérového prostředí staveb. Základem metodického
přístupu v zajištění podmínek bezbariérového užívání staveb je stanovení jednotlivých
principů a podmínek přístupnosti a užívání staveb pro osoby s pohybovým, zrakovým a
sluchovým postižením (viz stručný popis v části „Vlastní popis metodiky“). Takto detailní
metodický materiál bude přínosem právě v oblasti bydlení pro naplnění požadovaného cíle a
priority zvýšení dostupnosti bydlení pro cílové skupiny přijaté Koncepce bydlení ČR do roku
2020.
Popis uplatnění certifikované metodiky
Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je určena zejména všem účastníkům
procesu výstavby – projektantům, zhotovitelům staveb, stavebníkům, pracovníkům stavebních
úřadů. Metodika, jenž bude vydána v knižní publikaci, bude dána k dispozici všem
autorizovaným osobám ČKAIT – jedná se přibližně o 29.500 osob a zároveň bude rozeslána
na všechny stavební úřady v České republice jako metodický materiál k vyhlášce č.398/2009
Sb. V rámci uplatnění metodiky půjde zároveň o uvedení v profesním informačním systému
ČKAIT PROFESIS k výkonu odborných profesí ve výstavbě a v návaznosti na pořádání
odborných seminářů celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.
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