
HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI / BEZBARIÉROVOSTI   

k čemu slouží? 

Hodnocení nám pomáhá získat autentické informace o přístupnosti stavby. Pomáhá 

hodnotit budovu a její vnější a vnitřní uspořádání pomocí jednoduchých otázek, na 

které lze jasně odpovědět. Díky svým vlastnostem jsou formuláře použitelné pro 

běžné monitorování i pro hodnocení podle legislativních  předpisů, případně  

umožňuje i podrobnější kontrolu podle technických norem. 

pro koho je určeno? 

Systém hodnocení je určen pro ty, kteří nejsou profesionály, ale chtějí získat 

spolehlivé informace o stavu přístupnosti budovy nebo služby. Pokud jsou zjištěny 

závady při bezbariérovém užívání stavby, hodnotící formulář pomůže přesně 

definovat, jaké překážky samostatnému a bezpečnému  užívání brání. Hodnotící 

formulář Vás provede celou stavbou krok za krokem v souladu s platnými předpisy a 

získáte tak relativně kvalitní vyhodnocení stavby z pohledu bezbariérového užívání. 

Terminologicky formulář vychází z právních a technických požadavků, což usnadňuje 

následnou komunikaci s kompetentními osobami  při odstraňování bariér. 

Používání formuláře bude možné si osvojit na školení, které je plánované v online 

podobě. K mapování a hodnocení přístupnosti je vyžadováno použití metru, pásma, 

případně laserového měřiče, a sklonoměru. 

struktura testu 

Každá stavba má svoje specifika. Proto je formulář strukturovaný a poskládaný z 

dílčích samostatných modulů - okruhů, které názorně vedou ke zmapování každé 

části stavby, od zaměření důležitých parametrů až ke zhodnocení jednotlivých 

detailů. V některých stavbách bude nutné použít jeden modul více násobně 

(například modul pro bezbariérovou kabinu WC, pokud bude kabin ve stavbě více), 

zatímco jinde bude vyžadován jenom jeden modul nebo jeho část. 

V případě použití formuláře v papírové formě je možné stavbu  kontrolovat pomocí  

modulů vytištěných na samostatných stranách, které na sebe budou navazovat.. 

V případě elektronické verze se kompletní měřická dokumentace vytvoří  číslovanými 

moduly, které lze vkládat v potřebném počtu. 

Ke každému modulu je možné zadat i textovou poznámku, například  podmínky 

ovlivňující použitelnost (bezbariérová toaleta je používaná jako sklad pro úklidové 

prostředky) nebo jiné důležité informace.   

 



systém hodnocení 

Struktura formuláře zachycuje proces přístupu do budovy z venkovního prostředí 

například od zastávek veřejné dopravy nebo z parkoviště, popisuje vlastní vstup a 

možnosti samostatného pohybu po budově. Každý modul zkoumá přístupnost 

daného prostoru nebo prvku ve dvou úrovních. Nejprve uvádí základní aspekty 

bezbariérového užívání. Teprve potom jsou uváděny další detaily, které pomáhají 

vyhodnotit míru nebo kvalitu přístupnosti dle platné legislativy, případně dle 

technických norem.   

Zvlášť byly vyznačeny parametry, při jejichž nedodržení nelze stavbu považovat za 

bezbariérově přístupnou. Pokud je u parametru v červeném rámečku zjištěno a 

zaznamenáno "x", znamená to, že   není dodržený  základní požadavek na 

přístupnost  a stavba nebo její užívání je nevyhovující nebo nebezpečné pro osoby 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

 

NAVRŽENÝ formát TABLET/LAPTOP  

 

- kde je to možné, jsou otázky formulované  do formátu ano/ne 

- zařízení jednotlivé moduly (okruhy otázek) automaticky čísluje  

 

 

  ID BUDOVY:  ID STRANY: - 

    1. VNITŘNÍ DOPRAVA > 3. RAMPA                   cca. 45 % 

     

1.3.5 ZÁBRADLÍ 
   

JE TAM ZÁBRADLÍ? 

JE  NENÍ 

  

JE ZÁBRADLÍ NA OBOU STRANÁCH? 

ANO  NE 

  

DÁLE >> 

   



 

  ID BUDOVY:  ID STRANY: - 

    1. VNITŘNÍ DOPRAVA > 3. RAMPA          cca. 45 % 

     

1.3.5 ZÁBRADLÍ 
   

VAN KAPASZKODÓ?  

VAN  NINCS 

  

MINDKÉT OLDALON VAN KAPASZKODÓ? 

IGEN  NEM 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska 

prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním 

fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. 

- zábradlí, oboustranná madla a zarážky 

proti sjetí jsou vyžadovány dle vyhl. č. 

398/2009 Sb. na všech rampách  

 


