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1.ÚVOD
O přístupném turismu („PT“)
V posledních desetiletích se turismus stal primární sociální potřebou. Představuje nejen
ekonomický faktor mimořádného významu, ale také nástroj osobního poznání a emancipace.
Když mluvíme o PT, hovoříme především o cestovním ruchu, který je pozorný k potřebám každého,
zvyšuje kvalitu nabídky. Řešení potřeb všech znamená vědět, jak uspokojit potřeby dětí, starších
osob, matek s kočárky, osob se zdravotním postižením, které se pohybují pomalu, nevidí nebo se
necítí dobře, nebo mají alergie nebo potíže s jídlem.
Jinými slovy, cílem přístupného cestovního ruchu není vytvoření samostatných služeb nebo
zařízení pro určité skupiny zákazníků, ale odstranění překážek, které určitým skupinám ztěžují
nebo znemožňují cestování. V tomto smyslu např. rekreační zařízení pro vozíčkáře přístupné pouze
pro osoby se zdravotním postižením není příkladem přístupné turistiky.

1.1
Obecný
popismožnost všech návštěvníků turistické destinace (s různými potřebami a
Přístupnost
vyjadřuje
schopnostmi) mít snadný přístup k budovám, dopravě, informacím, komunikaci, atrakcím a dalším
službám, aktivně se účastnit programů a akcí pro hosty a těžit z nich. Rovněž odráží schopnosti
zaměstnanců, zejména schopnost reagovat na specifické potřeby zákazníků. Podporuje
začleňování osob se specifickými potřebami do cestovního ruchu a do společnosti. Musí tedy
proniknout do všech odvětví cestovního ruchu a nesmí být řešena pouze jako okrajová
záležitost. Teprve pak můžeme vytvořit turistické destinace přístupné všem.

Základní principy přístupného cestovního ruchu s využitím výše uvedených aspektů můžeme
shrnout jako: univerzálně koncipované turistické produkty,
•
služby a prostředí,
•
celoživotní přístup ke klientům,
•
nezávislost a důstojnost klienta,
•
lidská práva,
•
obchodní příležitost,
•
přínos pro všechny,
•
odpovědnost a udržitelnost cestovního ruchu.

PŘEHLED O TURISMU V ZEMÍCH PARTNERŮ

Turistika v Tuse (Itálie) a okolí
Touha objevovat nová místa, přicházet do styku s novými kulturami, poznat různé zvyky nebo
dokonce organizovat víkend mimo město vedla v posledních letech k podstatnému nárůstu
cestovního ruchu a tím vznikla i potřeba vytvořit přístupná místa, přístupná všem.
Vývoj PT byl během posledních dvou desetiletí v mnoha ohledech podobný vývoji v celé
Evropě. Pokud se podíváme na Itálii, již v 90. letech můžeme v některých městech vidět rozvojové
projekty vztahující se k přístupnému cestovního ruchu.
Pro Itálii je zásadní Komise „na propagaci a podporu přístupného cestovního ruchu“ zřízená v roce
2009, která se skládá ze 17 předních členů italských turisticky přístupných oblastí. Komise vychází z
potřeby zařadit každou osobu se svými potřebami do centra pozornosti systému přístupného
turismu a usiluje o znovu zahrnutí italského turismu do světového cestovního ruchu.
V Itálii pokračujeme ke „ světlým zítřkům“. Existuje mnoho velmi nekoordinovaných iniciativ.
Přesto byly v posledních několika letech učiněny významné kroky, také s ohledem na ekonomické
podmínky, díky nimž může na cestování dosáhnout stále vyšší počet osob s postižením. Vidíme, že
v některých významných lokalitách se toho děje mnoho, byly vytyčeny vhodné trasy, cesty, malé i
velké oblasti, kde se i osoba se zdravotním postižením může bavit a do určité míry si snadno užít
kulturní bohatství. Zároveň může být také ubytována v odpovídajících zařízeních, ale především je
toho schopna dosáhnout samostatně díky možnosti výběru různých dopravních prostředků.
Pro jasnější představu o situaci PT v Tuse a jeho stavu , odkazujeme na níže uvedené
grafy výzkumu, které objasňují stav uměleckých struktur a přípravu personálu i dostupnost školení
(Obr. 1 - 5 ). Grafy jsou založeny na sběru primárních výzkumných dat a analýz obce Tusa (Itálie)
Na obr. 1 . Výskyt přístupné infrastruktury / vybavení

Obr. 2. Důležitost adaptace turistických služeb
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Obr. 3. Pokojové služby

Obr. 4. Školení zaměstnanců
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Obr. 5. Trend klientely se zdravotním postižením
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Jak je chápán přístupný cestovní ruch v České republice
Přístupný cestovní ruch reflektuje potřeby osob, jejichž schopnost pohybovat se, vidět, slyšet,
vnímat (komunikovat) nebo chutnat, jsou trvale nebo dočasně omezené.
Do této skupiny patří:
• Osoby se zdravotním postižením - muskuloskeletální, zrakové, sluchové nebo mentální
poškození vnitřních orgánů, osoby s akutním zraněním bránícím pohybu (např. zlomené
končetiny), osoby s akutním nebo chronickým onemocněním (např. cestovní nemoc)
• Senioři
• Těhotné ženy, rodiny s malými dětmi, osoby s kočárky, osoby s mentálním postižením
• Osoby malého nebo nadměrného vzrůstu, osoby s poruchami komunikace
• Osoby s velkými a těžkými zavazadly

Lidé se sníženou pohyblivostí mají stejnou motivaci cestovat jako lidé bez omezení, tj. chtějí

poznávat nová místa, vzdělávat se, navazovat sociální kontakt, získat neobvyklé zkušenosti,
změnit prostředí atd. Existence omezení se odráží ve specifických potřebách, vztahujících se k
poskytované službě nebo prostředí. Z tohoto důvodu jsou nazýváni zákazníky se specifickými
potřebami.
PT není cestovní ruch pouze pro osoby se zdravotním postižením, jak je často mylně považováno.
Cílová skupina PT je velmi rozmanitá. Je to skupina, ve které se většina z nás ocitá alespoň dvakrát
za život - poprvé jako malé dítě, podruhé jako senior. K využívání bezbariérového prostředí a
služeb však nemusíme mít žádný handicap. Z tohoto hlediska je přístupnost prospěšná pro všechny
a neměla by být vnímána jako doplňková či dodatečná nebo dokonce jako prémiová služba či jako
služba, která je vnímána jako povinnost.
Přístupný cestovní ruch v Řecku, situace v Rethymnu
Rethymno je třetí největší obcí Kréty se 63 000 obyvateli. Ročně poskytuje ubytování více než půl
milionům turistů a láká více než 1,5 milionu návštěvníků na jednodenní výlety a plavby. Obec proto
buduje integrovaný přístup, aby tak čelila sílícím výzvám obou vzrůstajících odvětví: mobility a
turismu.
Rethymno je od roku 2011 členem „Paktu starostů“ a udržitelná mobilita je jedním ze
strategických pilířů „ SEAPu“ – Akční plán na úsporu energií. Rethymno je také zapojeno do
„Referenčního rámce pro udržitelná evropská města“ - RFSC. Příkladem svých turistických lokalit,
Rethymno demonstruje udržitelné, cenově dostupné a spolehlivé řešení mobility s cílem řešit
intenzivní sezónní výkyvy turistů, snížit potřebu využívání automobilů, dosáhnout posunu v podílu
dopravy a nabídnout modernizované a inovativní služby mobility pro občany a turisty.
Přístupný cestovní ruch ve Španělsku – Valencie
Strategický plán pro přístupný cestovní ruch vlády Valencie, 2017–2020. V bodě 2.9 se hovoří o
školení zákaznických služeb poskytovaných zdravotně postiženým osobám. Zaměření školení cílí na
studenty a profesionály v cestovním ruchu.
Podle jednoho nevidomého účastníka „ existuje velmi málo dostupných nebo připravených
ubytování vzhledem k jeho druhu postižení. I když je pravda, že hotely, které jsou součástí skupiny
ONCE (Národní organizace pro španělské nevidomé), jsou pro nás oproti jiným vhodnější. “
Konkrétně v oblasti Castellón funguje projekt „ jeskynní malby“, který je přizpůsobený nevidomým
osobám. Tento projekt spočívá v obnovení maleb vytesaných na stěnách pomocí trojrozměrných
obrazců, které tak může vnímat osoba se zrakovým postižením i osoba, která zrakově
postižená není.
Přístupný cestovní ruch v Rumunsku - OPOMÍJENÁ PŘÍLEŽITOST
V Rumunsku existuje široký trh s velkým ziskovým potenciálem. Rumunský turistický průmysl však
tento potenciál již delší dobu ignoruje. Rumunský PT zahrnuje přibližně 650 milionů lidí z celého
světa a odhaduje se, že do konce roku 2020 dosáhne přibližně 1,2 miliardy lidí (Darcy, 2008).
Tento trh má velký potenciál růstu. Výzkum navíc ukazuje, že z klientů PT se snadno stanou běžní
zákazníci, kteří v průměru utratí za svou cestu více než obvyklí turisté. Úmluva OSN o právech osob
se zdravotním postižením ratifikovaná Rumunskem v roce 2010 a Evropskou unií v roce 2011 - je

první mezinárodní ratifikovanou smlouvou EU na podporu začleňování osob se zdravotním
postižením do společenství podporou, ochranou a zajištěním uplatnění podmínky rovnosti lidských
práv a svobod všech osob se zdravotním postižením a také podpora respektování jejich vlastní
důstojnosti.
Do kategorie „koncových uživatelů“ spadají:
Starší lidé; lidé s tělesným postižením (mobilita, sluch, zrak) ; lidé se středně těžkým mentálním
postižením (fobie); těhotné ženy; maminky / otcové s dětmi do 3 let .

1.2 Potenciální uživatelská oblast (odhad)
Potenciální uživatelská oblast
Odhad fenoménu PT v Evropě je poměrně složitý. Uvedení zákazníci mohou být rozděleni do
3 kategorií:
- starší lidé
- postižení lidé
- lidé s dočasnými omezeními
Staří lidé
Jedná se o segment populace starší 65 let. Počet osob, které patří do této kategorie, je v
nadcházejících letech předurčen k exponenciálnímu růstu v důsledku narůstajícího stárnutí
populace, zvyšování střední délky života a nízké míry porodnosti v posledních desetiletích.
Tato kategorie má také obvykle mnoho volného času, často cestuje mimosezónně, aby
využila jednak výhod nižších cen a také, aby se vyhnula zmatkům a šílenství během hlavní
sezóny.
Impulzy, které tlačí osoby se specifickými potřebami, aby se vydali na cestu, jsou stejné jako
ty, které motivují i ostatní obyvatele, tj. zejména relaxace a touha po poznávání.
Faktem je, že starší populace představuje kategorii s významným dopadem na trh PT a
velkou příležitost pro další podporu cestovního ruchu mimo hlavní sezónu, a tím
zajišťuje kontinuální zisk pro ty, kteří pracují v oblasti cestovního ruchu.
Postižení lidé
Světová zdravotnická organizace v roce 1980 definovala postižení jako „Jakékoli omezení
nebo ztráta (v důsledku poškození) schopnosti vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu
považovaným pro člověka za normální “. Rozlišujeme tyto druhy postižení:

Motorická postižení
Toto postižení předpokládá omezení samostatnosti a pohybu v důsledku omezení v
používání nohou, paží, rukou, zad nebo krku. Omezení je dočasné nebo trvalé.
Smyslové postižení
Do této kategorie spadají všechny osoby, které mají omezené sluchové a zrakové schopnosti.
Obtíže, které mají tito lidé společné, se týkají komunikačních dovedností s třetími stranami a
vnímání hluku.
Do této kategorie patří tyto osoby:
- nevidomí nebo slabozrací . Tato kategorie se skládá z osob s lehkým zrakovým postižením,
zrakově postižených a nevidomých.
- hluší nebo nedoslýchaví. V závislosti na závažnosti najdeme v této kategorii osoby s úplnou
hluchotou, silnou ztrátou sluchu, částečnou ztrátou sluchu.
Duševní postižení
Tato kategorie zahrnuje všechny osoby, které vykazují trvalý deficit projevu ve svém
chování. Kapacity nervového systému jsou omezené a také schopnost provádět kognitivní
úkoly je výrazně omezena.
Kromě toho je rychlost učení pomalá a obtížná a vyskytují se potíže v chování a porozumění.
Zahrnuje také osoby s autismem.
Osoby s dočasnými omezeními
Tato kategorie zahrnuje širokou škálu nemocí, které nejsou na první pohled viditelné nebo
rozpoznatelné, jako výše uvedená postižení. Patří sem:
- chronická onemocnění (srdeční problémy, epilepsie, cukrovka, astma, selhání ledvin atd.);
- alergie;
- potravinové problémy (například nesnášenlivost, jako je například celiakie).
Do této kategorie navíc spadají všichni lidé, kteří mají určitá dietní omezení, i když se u nich
nejedná o skutečné postižení. Toto dietní omezení je určováno stravovacím režimem, který
eliminuje určité potraviny, a to nejen kvůli problémům s jídlem, ale také kvůli životní filozofii,
např. vegetariáni nebo vegani.
Shrnutí:
Ke každému zdravotnímu postižení se vážou různé potřeby. I mezi lidmi se stejným
zdravotním postižením může existovat mnoho rozdílných potřeb. Je potřeba se vyhnout
hodnocení v návaznosti na to, jak člověk vypadá. Ke každému postiženému je důležité
přistupovat individuálně. Pokud je to možné, je vhodné se vždy obrátit na osobu zdravotním
postižením, a nikoli na rodinné příslušníky nebo pečovatele, kteří by někdy mohli situaci

vnímat zkresleně.
Chování spotřebitele PT
Osoby se zdravotním postižením velmi oceňují produkty, které jsou přizpůsobeny jejich
potřebám. Postižené osoby:
- se po nalezení turistického zařízení, které vyhovuje jejich potřebám, stávají pravidelnými
klienty tohoto zařízení;
- mají tendenci trávit delší dovolenou než je průměr - 4 dny v porovnání s průměrnou délkou
pobytu 3 dny - proto za svůj pobyt utratí více peněz (216 £ oproti 197£);
- necestují sami, protože jsou často doprovázeni pečovateli, rodinou a přáteli: více než 50%
cestuje s partnerem, 20% s dítětem a mezi 21–25% s doprovodem.
Vizí „Strategie Horizont 2030“ v Rumunsku je, aby se Baia Mare stala centrem pro tvůrčí
průmysl, kulturní platformu „připoj se & hrej, angažovanou a progresivní, tolerantní,
prosperující komunitou s rozmanitými a dobře strukturovanými informacemi, vzdělávacím
centrem, které zhodnocuje a využívá talent, oblíbenou destinací pro městskou turistiku,
s dobrým renomé a úspěchem sahajícím za hranice země.
Hlavní akční směry strategie jsou:
- rozvoj spotřeby kulturních produktů;
- rozvoj kvality kulturních produktů;
- zlepšení a rozvoj tělovýchovné infrastruktury;
- podpora rozvoje prostřednictvím kreativního průmyslu, IT a C, specializovaný design;
- podpora sociální změny a inkluze

2. PŘÍSTUPNOST
2.1. Stručné shrnutí situace PT z hlediska legislativy
Evropská legislativa
Na základě Amsterodamské smlouvy představila Evropská unie poprvé problematiku týkající
se zdravotního postižení z hlediska legislativy; pravidla, věrně reprodukované v Lisabonské
smlouvě, která nahradila Amsterodamskou smlouvu, stanoví, že „při definování a provádění
svých politik a akcí se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv diskriminaci - pohlaví, rasy,
etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, postižení, věku nebo sexuální orientace.
V roce 2007 byla při příležitosti Evropského roku „Rovných příležitostí“ podepsána Úmluva
Organizace spojených národů s cílem podpořit, chránit a zaručit plnohodnotné a rovnocenné
užívání všech práv a svobod ze strany osob se zdravotním postižením. Poprvé byl tak státy
přijat nástroj se závaznou účinností, vztahující se ke zdravotnímu postižení.
O čtyři roky později, v roce 2011, ratifikovala Evropská unie Úmluvu, ve které stanovuje

vytvoření monitorovacího systému prostřednictvím vypracování výročních zpráv členskými
státy v souvislosti s opatřeními přijatými k plnění obecných povinností týkajících se
zdravotního postižení.

ITÁLIE
V roce 1998 byla zveřejněna vyhláška předsedy Rady ministrů, která obsahuje pokyny pro
implementaci „Plán cestovní pro všechny“ 1998–2000“: Regiony se v něm zavázaly provádět
relevantní a účinná opatření pro rozvoj „otevřeného turismu“ pro všechny. Obzvláště se
zřetelem na prospěch turistů se sníženou motorickou a smyslovou schopností a ostatní, kteří
mají specifické potřeby.
V této souvislosti reformovala zdejší vláda Italský regulační rámec pro cestovní ruch (tzv.
Kodex cestovního ruchu). Konkrétně, stanovením v článku 3, že stát zajišťuje, aby lidé s
motorickými, smyslovými a intelektuálními postiženími mohli využívat nabídky služeb
cestovního ruchu kompletně a autonomně a čerpat podobné služby jako ostatní uživatelé
bez navýšení ceny.
Inovativní charakter Kodexu cestovního ruchu však zastavil Ústavní soud, který jej prohlásil
za neústavní pro jeho přesah. Téma cestovního ruchu by mělo spadat do regionální
legislativní působnosti.
Nedávno byla zákonem č. 106 z roku 2014, známém jako „Art Bonus“, zavedena významná
inovace, týkající se termínu dostupnosti turistických a ubytovacích zařízení. Byl zaveden nový
výraz „přístupnost “.
RUMUNSKO
Národní agentura pro výplatu dávek a sociální inspekci, která je podřízena Ministerstvu práce
a sociálních věcí, má za úkol monitorovat, ověřovat a postihovat veřejné instituce a dokonce
i soukromé subjekty stanovené zákonem č. 448/2006 jakožto zodpovědné za dodržování
minimálních podmínek fyzické a komunikační přístupnosti k osobám se zdravotním
postižením.
Národní rada pro boj proti diskriminaci je orgán odpovědný za provádění a zajištění
dodržování zásady rovných příležitostí a nediskriminace. Ministerstvo cestovního ruchu Národní agentura cestovního ruchu.
ČESKÁ REPUBLIKA
V České republice existuje právní struktura na podporu přístupného cestovního ruchu. Zákon
ani jiná úprava však nestanoví, že turistická místa musí být přístupná. Nicméně, všechny
nové a rekonstruované budovy, které bude využívat veřejnost (hotely, restaurace atd.), se
musí řídit Stavebním zákonem, který stanoví pravidla, jak učinit místo fyzicky
přístupným. Splnění těchto pravidel kontroluje stavební úřad na konci stavebních prací a
pouze s razítkem úřadu je možné místo oficiálně otevřít. Kromě toho je přístupný cestovní
ruch součástí strategií rozvoje cestovního ruchu, které jsou často zdrojem informací pro

národní dotační programy.
ŠPANĚLSKO
Začlenění a nediskriminace osob se zdravotním postižením či jinými specifickými potřebami
je povinností zakotvenou ve španělské legislativě. Přístupný cestovní ruch je také třeba
chápat tak, že i lidé spadající do skupiny přístupného cestovního ruchu mají právo si svůj
volný čas užívat a trávit jej za stejných podmínek jako ostatní - což je uvedeno v článku 30
„Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením“ ", podepsané v New Yorku dne 13.
prosince 2006 OSN, ratifikované Španělskem v roce 2007 a v platnosti od 3. května 2008.
Nedostatek přístupných turistických zdrojů je nepřímou, ale nepatrnou formou diskriminace.

2.2. Strukturální a infrastrukturní prvky
Zajištění přístupnosti ubytování, dopravy a mobility, stravování a volného času se promítá do
potřeby vytvořit propojení mezi různými službami tak, aby byly skutečně využitelné, a mohly
nabídnout lidem se specifickými potřebami a jejich rodinám vysokou míru samostatnosti při
jejich cestování nebo pobytu.
Pozor, je potřeba nezaměňovat pojem „přístupnost“ s pojmem „možnost využití“. Některá
muzea obvykle využívají personál schopný provést zdravotně postiženou osobu a poskytnout
ji příslušnou přednášku a vysvětlení k prohlídce. I v tomto případě však hovoříme o možnosti
využít a nikoli o přístupnosti. Přístupnost lze klasifikovat takto:
•

Přístupnost v souvislosti se zdravotním postižením

Je velmi obtížné nabídnout produkt cestovního ruchu, který by vyhovoval potřebám všech
typů zákazníků, protože existují různé typy zdravotního postižení a navíc lidé se stejným
typem zdravotního postižení mohou mít v závislosti míře i délce trvání svého postižení
potřeby. Aby bylo možné tohoto docílit, provozovatelé budou muset propojit různá řešení od
strukturálního, organizačního až po manažerská hlediska, aby se dostali co nejblíže k
uživateli.
To vše předpokládá, že při posuzování přístupnosti dovolené musíte nejprve myslet na to,
kdo je tou osobou, která pojede, jak se dostane do letoviska, do hotelu, jak bude užívat
nabízené služby. Dále promýšlet také na různé denní fáze, kterými budou procházet.
•

Fyzická přístupnost zařízení a vybavení

Překážkou plné a plnohodnotné přístupnosti jsou architektonické bariéry (z bezpečnostního
hlediska). Např.:
1. Bariéry nebo fyzické překážky (úzké chodníky, nadměrná výška předmětů, schody);
2. Smyslové bariéry (absence referenčních bodů, nepostřehnutelnost předmětů, nesprávné
osvětlení místností);

3. Zdroje nepohodlí (nedostatečné nájezdové rampy, nekryté trasy)
4. Zdroje nebezpečí (kluzké podlahy, nesprávně označené zasklení);
Příčiny únavy (příliš dlouhé rampy, nedostatečná zábradlí, přítomnost koberců atd.)
•

Dostupnost informací

Přístupnost zahrnuje také spolehlivost informací o strukturách a trasách. Spolehlivé a
potřebné údaje zajistí komukoliv nezávislost posouzení úrovně struktury podle svých potřeb.
Zákazník se specifickými potřebami by měl mít k dispozici všechny informace proto, aby mohl
bezpečně využívat prostory a vybavení turistických zařízení. Z tohoto důvodu je nezbytné
stanovit kritéria, která učiní používanou terminologie co nejvíce univerzální a srozumitelnou.
Informace by měly být:
• Podrobné, přesně popisující okolní struktury a prostředí;
• Ověřitelné a spolehlivé, zdroj musí být rozpoznán jako spolehlivý a ověřitelný. Právě z
tohoto důvodu mnoho rezervačních stránek v posledních letech zavedlo metodu hodnocení
ze strany zákazníků. Prostřednictvím hodnocení a komentářů po dovolené dávají ostatním
zpětnou vazbu;
• Přístupné nebo lépe přístupné, je potřeba myslet na osoby se smyslovým postižením a brát
v úvahu komplikace, které je můžou potkat při přístupu na některé webové stránky. Když
mluvíme o "přístupné stránce", odkazujeme tím na webový portál, který musí mít prvky,
jakými jsou grafika, odkazy, zvuk, displeje, informace atd.;
Přístupná komunikace
Prvním krokem bude prolomení našich vzorců chování a určitých zábran spojených se
zkresleným stereotypem vnímání těchto lidí. Většinou si představujeme člověka s postižením
jako nešťastnou osobu, která potřebuje neustálou ochranu a pomoc. Je důležité osvobodit
svou mysl od špatných předsudků a stereotypů. Hodnotit situaci v konkrétním čase a se
zaměřením na osobu, a nikoli na její zdravotní postižení. Je nezbytné chovat se přirozeně,
zhodnotit situaci zdravotního postižení, kterému čelí a vyhýbat se nadměrným obavám.
Mezi nejznámější asistenční nástroje patří:
Pro optické postižení
• Čtečky obrazovky - převádí text na zvukové zprávy
• Lupa - zvětšuje text
• Zařízení s Braillovým písmem - reprodukuje hmatovou formu informací poskytovaných
na počítači pomocí hlasového syntetizéru nazývaného „Z textu do mluveného projevu“ –
tzn. osoba píše a systém reprodukuje zvuková písmena, číslice a interpunkční znaménka
• Alternativní klávesnice - poskytují větší nebo menší znaky než standardní klávesnice

Pro sluchové postižení
• světelné signály
Pro tělesné postižení
• „Joystick“ - Slouží k ovládání kurzoru na obrazovce počítače
• dotyková obrazovka - usnadňuje výběr požadovaných programů pouhým dotykem na
obrazovce monitoru;
• systémy rozpoznávání hlasu
Pro poruchy učení
• intuitivní editační programy - uživatel napíše první dvě písmena, a program zobrazí
seznam všech slov tvořených z těchto prvních dvou písmen
• čtení programů s porozuměním - pomáhá rozpoznat zvuky přidáním grafiky, zvuků,
animačních efektů.
DOPORUČENÍ PRO SYSTEMATIZACI PŘÍSTUPNOSTI SLUŽEB
Úhly pohledu, které je třeba zvážit v turistické informační kanceláři
Cestovní kanceláře a turistická informační centra jsou pro turisty a návštěvníky základním
místem, pokud jde o objevování nové destinace. Mnoho turistů získává představu o destinaci
prostřednictvím cestovní kanceláře nebo turistického informačního centra. V oblasti
přístupného cestovního ruchu musí tyto kanceláře zohlednit následující základní aspekty:
• Zpřístupnění vlastních prostor.
• Zaměření personálu na pomoc lidem se zdravotním postižením a s různými
potřebami. Například schopnost komunikace s neslyšící osobou nebo adekvátně
informovat nevidomé.
• Existence turistických informací v přístupných formátech pro osoby se zrakovým,
sluchovým a mentálním postižením.
• Informace o podmínkách přístupnosti turistických zařízení a služeb v destinaci.
• V rámci prohlídek s průvodcem jsou některé, které jsou přístupné osobám se
sníženou pohyblivostí a přizpůsobené osobám se zrakovým, sluchovým a mentálním
postižením.
1. Přístup
Pokud je to možné, měla by být cestovní kancelář nebo turistické informační centrum
umístěno v přízemí, na stejné úrovni jako silnice (chodník). V ostatních případech se rozdíl v
úrovních vyřeší pomocí ramp nebo výtahů.
2. Vstupní dveře
šířka volného průchodu > 85 cm. Využít pokud možno automatický systém otevírání dveří, s
posuvnými nebo skládacími dveřmi. Pokud jsou dveře na ruční otevírání, nesmí být příliš
těžké. Prostor před a za dveřmi musí být vodorovný, nikdy nakloněný. Jeho rozměry musí mít
obvod o průměru aspoň 1,50 m.
3. Přístupové prostory
Vždy musí existovat prostory, které umožňují vozíčkářům pohybovat se mezi nábytkem.

Stoly, židle, lavice a nábytek obecně musí mít mezi sebou minimální vzdálenost nejméně
1,20 m (nejlépe 1,50 m).
4. Oddělení služeb zákazníkům
Lidé na invalidním vozíku a malých vzrůstů potřebují nižší výšku pultu. Proto by měl mít pult
vždy dvě výšky. Nižší část bude > 80 cm široká a mezi 80 a 85 cm vysoká. Pod pultovým
stolem by měl být bezbariérový prostor s výškou mezi 80 a 70 cm a hloubkou 60 cm.
5. Vybavení pokojů
Vybavování pokojů nábytkem vyžaduje velkou míru pozornosti. Je potřeba řešit všechen
nábytek v místnosti - šatní skříň, postel, koupelnový nábytek, atd.; stejně jako
architektonický design a prostor potřebný pro pohodlný pohyb.

Příklady přístupného designu
Upravená recepce

Modely prohlídky s průvodcem pro
zrakově postižené

Obrázek

Přístupné šatní systémy:
dvouúrovňový nebo výškově
nastavitelný stojan, věšáky s
dlouhou rukojetí a výsuvný stojan

Postel (vždy dvojlůžko, matrace o
výšce 46-50 cm)

Umístění nábytku v upravené
místnosti

Správně řešený přístup k vaně

Upravená sprcha

2.3. Dohody o přepravě a logistice
Možnosti smlouvy s místními dopravci (taxi, dodávka, autobus)
PŘÍSTUPNÉ AUTOBUSY A TAXÍKY
MĚSTSKÁ DOPRAVA
Níže uvedená doporučení vycházejí z mezinárodních zkušeností a příkladů dobré praxe v
oblasti přístupnosti. Dále vychází z požadavků Královské vyhlášky č. 1544/2007 ze dne 23.
listopadu, která reguluje základní nediskriminační podmínky pro přístup a užívání dopravy
osobami se zdravotním postižením.
1 . Eurotaxi
Upravené taxíky jsou základním článkem v řetězci městské dopravy pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Pro koncepci přístupného taxi neexistuje jediné řešení.
Vozidla, která poskytují taxislužby nebo autotaxi, a která chtějí být považována za přístupná,
musí za účelem přepravy osob se zdravotním postižením splňovat požadavky stanovené ve
standardní normě UNE 26.494 a jejích následných úpravách. Mezi základní podmínky patří
nezbytné rozměry:
•

Dveře, které umožňují průchod invalidního vozíku, 1,6 m vysoké a 85 cm široké.

•

Výška podlahy vozidla od země 10 cm.

•

Rampy o délce 1 m a sklonu 7%, pokud je to možné, tak 5%.

•

Uvnitř je volný prostor pro cestující na invalidním vozíku o šířce nejméně 1,3 m a
délce 1,34 m.

•

Vnitřní výška vozidla nejméně 1,63 m.

•

Cestující na invalidním vozíku musí cestovat po směru jízdy nebo zády ke směru jízdy,
nikdy příčně; musí mít opěrku zad s pevnou opěrkou hlavy (trvale připevněnou ke

konstrukci vozidla); musí mít kotevní úchyt invalidního vozíku a bezpečnostní pás s
nejméně třemi kotevními body pro cestujícího. Taxikář je povinen namontovat dvě
poslední zmiňované zařízení, pokud si to uživatel přeje.
•

Doporučuje se, aby upravené taxíky měly motorizovaná otočná sedadla, která jsou
obzvláště užitečná pro lidi s artritidou nebo jinými zdravotními problémy, které
omezují jejich schopnost sedět a vstát. Výška těchto sedadel je mezi 43 a 46 cm nad
podlahou vozidla.

2. Dodávky a městské autobusy
Identifikace zastávky
Aby se zrakově postiženým osobám usnadnila identifikace a lokalizace autobusové zastávky,
je potřeba umístit na chodník podélné pásy v kontrastní barvě vzhledem k přilehlým
povrchům vozovky. Šířka vymezená pásy 1,20 m, položení pásů příčným směrem k linii
přechodu přes celou šířku chodníku, od fasády přilehlého domu, upravené oblasti nebo
nejvzdálenější části trasy pro chodce až po obrubník.
Dodávka
Dodávka musí uživateli invalidního vozíku poskytnout přístup buď bočně, nebo centrálně, s
minimální volnou šířkou průchodu 90 cm. Také její vnitřní prostor musí být velký jako obvod
kruhu o průměru 1,50 cm, aby se mohla osoba na invalidním vozíku v případě potřeby otočit
o 360 °.
Je-li některý ze svislých krytů průhledný nebo průsvitný, musí být vyznačen po celé své délce
dvěma kontrastními vodorovnými pruhy o šířce 5 až 10 cm. První bude mezi 70 a 80 cm
vysoko a druhý ve výšce mezi 1,40 a 1,70 m.
Musí mít alespoň jednu opěrku pro záda nebo sedadlo.
Skupinová nebo jednotlivá sedadla musí mít loketní opěrky alespoň na vnější straně. Výška
sedadla musí být přibližně 45 cm.
Zabezpečení
Aby bylo pro zrakově postižené osoby snazší identifikovat obrubník, je vhodné po celé délce
instalovat 40 cm široký, jasně žlutý pás s texturou koleček.
Na vozovce musí být prostor před zastávkou chráněn pevnými a stabilními prvky
zabraňujícími hromadění vozidel, které by bránily přístupu autobusu k obrubníku zastávky.
Takto chráněný prostor je nezbytný pro motorizovanou rampu potřebnou pro uživatele
invalidního vozíku, kteří se chtějí dostat do dopravního prostředku.
Nízkopodlažní městské autobusy
Nejméně 35 % prostoru pro stojící cestující (u kloubových vozidel jeho přední část) musí být

rovná, bez schodů, s přístupem alespoň k jedněm dveřím.
Výška od vozovky k podlaze autobusu nesmí překročit alespoň u jedněch dveří 25 cm.
Dosažené této výšky může být měřeno i s aktivovaným snižovacím systémem.
Nejméně čtyři sedadla v blízkosti dveří musí být vyhrazena osobám se sníženou mobilitou
(„OSM“), nikoli vozíčkářům. Dále označena standardními piktogramy. V okolí těchto míst
budou instalována držadla, která pomáhají při sezení, vstávání a držení se během jízdy.
Tlačítko stop musí být také umístěno na dosah ruky. Případné loketní opěrky lze snadno
zvednout či oddělat.
Vzdálenost před sedadly vyhrazenými pro OSM musí být nejméně 65 cm, aby osoby byly
schopné sedět a také náhle vstát, pokud nastanou nějaké potíže.
Na sedadlech vyhrazených pro osoby se sníženou pohyblivostí musí mít alespoň jedno
sedadlo dostatečný prostor pro nevidomé a jejich vodícího psa.
Označení, že nevidomé osoby cestují v doprovodu svého vodícího psa je vyznačeno
piktogramem na místě viditelném pro všechny cestující a vedle sedadel vyhrazených pro
OSM.
Autobus musí mít audio systém identifikující trasu, další zastávku a návazné spoje.
K dispozici by také měla být vizuální zařízení, která budou vizuálně informovat o požadované
zastávce, o dalších zastávkách a trase autobusu a o návazných spojích.
Autobus bude mít prostor vyhrazený pro cestující na invalidním vozíku, jasně označený
mezinárodním symbolem přístupnosti. V tomto prostoru nesmějí být žádné schody ani jiné
překážky.

2.4 Produkty zaměřené na cestovní ruch (na turismus orientované produkty
„TOP“)
Přístupný cestovní ruch by podle názoru projektového konsorcia bylo možné vztáhnout k
různým následujícím TOP:
-

Konferenční prostory/audio nebo vizuální prezentace

-

Kulturní aktivity (muzea, divadla, kina atd.)

-

Obchody

-

Itineráře a trasy v okolí zařízení

-

Kulturní aktivity (muzea, divadla, kina atd.)

-

Muzea a ostatní budovy cestovního ruchu

-

Ostatní turistické aktivity a akce

-

Sport (přístupné stadiony, závodní dráhy, atd.)

-

Louky a přírodní prostředí

-

Lázeňské programy pro osoby se zdravotním postižením a jejich společníky

-

Pobyty zaměřené na zdraví pro zdravotně postižené a seniory

-

Klidné pokoje a hotely pro seniory

-

Skluzavky pro děti v hotelech

-

Ubytování s domácím mazlíčkem, ale také s asistentem.

Ve Španělsku vytvořily v roce 2012 společnosti PREDIF a Fundación Vodafone úplně první verzi

„Tur4all“. Jejím cílem bylo poskytnout uživatelům přesné informace kontrolované odborníky
o přístupnosti turistických zařízení po celém Španělsku.

TUR4all, "Přístupný cestovní ruch pro všechny", je platforma pro spolupráci (Mobilní aplikace
a webová stránka), kde je každý schopen poskytnout zpětnou vazbu o zařízeních cestovního
ruchu, zdrojích a službách založených na přístupnosti pro všechny.
Jakmile je osoba se zdravotním postižením nebo se specifickými potřebami na dovolené, je
jedním z jejich základních požadavků získání objektivních informací o přístupnosti destinace,
přístupnosti místní dopravy, přístupnosti turistických zařízení a služeb, jakož i rekreačních
aktivit.
TUR4all (Aplikace a webová stránka) obsahuje zdrojové informace o přístupném cestovním
ruchu, které byly přezkoumány a dodány odborníky řešícími přístupnost. Jsou zde také
informace, které byly dodány uživateli turistické infrastruktury pomocí hodnotícího
dotazníku. Uživatelé platformy mohou mimo jiné také přidávat poznámky týkající se
turistické infrastruktury a hodnotit skóre její přístupnosti, jakož i skóre péče poskytované
lidem s potřebami přístupnosti.

3 INFORMACE O PŘÍSTUPNOSTI
3.1 Jasné informace umožňující objektivní výběr nejlepších ubytovacích
zařízení podle konkrétních potřeb
Mnoho lidí se zdravotním postižením má svou představu, o tom, jaká místa nebo destinace
by rádi navštívili a proč. Mnozí tak učiní, ale jsou zklamáni překážkami, se kterými se setkají.
Jedná se o nízkou přístupnost a omezené možnosti využití. Jiní jsou informovaní, ale vzdají to
a změní destinaci.

Pokud mluvíme o ubytování s přístupnými pokoji a ubytovacím zázemím, nemyslíme tím
pouze hotely s několika pokoji, které jsou přístupné. Myslíme tím ubytování, kde je vše
přístupné (koupelna, výtahy, prostor pro podávání snídaně, relaxační prostor, atd.).
Přístupná restaurace je buď uvnitř hotelu nebo v jeho bezprostřední blízkosti; přístupné jsou
také aktivity a výlety po okolí.
Koncept přístupné dovolené by neměl být zajištěn pouze přístupným vnitřek ubytovací
kapacity. Hosté musí mít možnost vychutnat si okolí stejným způsobem jako ostatní
návštěvníci a nemít jen možnost tzv. „pasivních aktivit“ jako je sledování televize, hraní karet
atd.
Vyškolený a informovaný personál je nutností v každé lokalitě, protože lidé se zdravotním
postižením potřebují zvláštní pozornost.
Splnit požadavky osob se zdravotním postižením vyžaduje finanční úsilí. Pokud však
porovnáme náklady na dodržování kritérií přístupného cestovního ruchu, uvědomíme si, že
ve srovnání s potenciálními a významnými přínosy jsou malé.
Chcete-li mít jasnou představu o nejlepších ubytovacích zařízeních, která splňují specifické
potřeby, je především důležité pochopit skutečné potřeby návštěvníků. Poté je důležité sladit
tyto potřeby jak ze strukturálního hlediska, tak i z hlediska kompetencí provozovatelů. Cílem
je vždy fyzická a intelektuální nezávislost a dostupnost.
Pokud budeme chápat spokojenost zákazníka jako náš zásadní cíl, budeme logicky postupně
plnit požadavky ze strany zákaznické poptávky, což zároveň vytvoří seznam nabízených
možností a vyřešených problémů na straně nabídky.
Například Itálie představuje řadu výzev v oblasti přístupnosti. Téměř vždy je možné udělat
něco proto, aby vše fungovalo.
Některé příklady: Mnoho italských kostelů a muzeí nabízí slevy pro návštěvníky se
zdravotním postižením. V Evropě je rozsah zdravotního postižení uveden v občanském
průkazu. Návštěvníci z jiných částí světa by ale nemuseli dokládat dokumentaci o svém
postižení, pokud používají skútr nebo invalidní vozík.
Volba hotelové čtvrti v Římě by také měla korespondovat s typem postižení - Řím má v
centru města v blízkosti Pantheoni, Campo de Fiori, Fontány Trevi a u španělských schodů
těžké dlažební kostky. Manuální vozíčkáři mohou chtít zůstat mimo tuto oblast, kde je méně
těchto dlažebních kostek. Situace je jiná pro silné vozíčkáře nebo skůtry, jelikož ti rádi
překonávají různé výzvy. V centru existuje jen málo možností dostupné veřejné dopravy a
přístupná soukromá doprava je drahá. Turisté, kteří používají elektrický invalidní vozík nebo
skútr, by naoopak měli zůstat v samém centru Říma, aby se mohli snadno dostat do
Vatikánu, Fontány Trevi a Kolosea. Dalším problémem je, že ve velkých městech (např. Řím,
Benátky, Neapol, Palermo, atd.) jsou některé atrakce přeplněné turisty. To může vést ke
změně preference a k návštěvě některých menších okouzlujících měst, jakými jsou Siena,
Verona a Assisi.
Situace v oblasti přístupného cestovního ruchu:
Pokud jde o místní situaci, Sicílie je jedním z turisticky lákavých míst na národní a evropské
úrovni. Odhaduje se, že existuje více než 3 miliony turistů se zdravotním postižením, kteří by
chtěli Sicílii navštívit. Místní struktury obvykle nejsou dostatečně vstřícné k jejich potřebám

(Nadace Giovanni Amato, 2016).
Prohlédněte si například sicilské obecní webové stránky týkající se cestovního ruchu (k
dispozici na http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_LOCALITA) kde
je nedostatek informací pro turisty se specifickými potřebami. Existuje jen málo provinčních
turistických portálů nabízejících specifické rady pro přístupné trasy a turistické nabídky.
Setkáme se také s nekompetentností zaměstnanců při jednání se zákazníky se specifickými
potřebami. Přístupný cestovní ruch na Sicílii v současné době pramení z individuálního nebo
soukromého úsilí.
Užitečné informace lze však nalézt na www.sicilyforall.com a web portálu, který obsahuje
seznam míst, která mohou uspokojit specifické potřeby klientů v oblasti cestovního ruchu, a
to prostřednictvím informačních dokumentů se standardní přístupnosti ubytování. Webovou
stránku vytvořila Errequadro srl, poradenská společnosti v oblasti cestovního ruchu a
pohostinství, v rámci projektu "M.U.S.T.: MOBILITY UNESCO udržitelný cestovní ruch".

3.2 Šíření informací prostřednictvím informačních turistických kanálů
Itálie
Různá řešení mohou představovat audio průvodci, audio popisy, zvuky a značení a také
aplikace. Díky řadě mobilních aplikací vyvinutých speciálně pro nevidomé a zrakově
postižené si nyní může dovolenou užít více lidí, než kdy dříve.

Hmatové mapy
Jako užitečné pomůcky působí např. hmatové mapy, které jsou umístěny na letištích Sicílie
(Palermo, Catania atd.). Problém však je, že hmatové mapy jsou uvnitř letiště v odletové
části a nevidomý člověk nemá velkou šanci je najít. Umístění hmatové mapy poblíž vchodu
(vevnitř nebo vně, na boční straně) by bylo mnohem jednodušší a efektivnější.
Hmatové indikátory povrchu
Hmatové indikátory povrchu jsou užitečnou pomůckou pro zrakově postižené, jejich pořízení
je nákladově relativně efektivní.
Online pomoc
Některé cestovní kanceláře se začínají snažit a poskytují lepší informace.
Užitečné webové stránky:
- www.sagetraveling.com užitečné tipy týkající se ubytování a dalších služeb.
- www.disabledaccessholidays.com informace a přímá online podpora
- www.accessibleitalianholiday.com vyhledávač informací dle PSČ a online rozhovoru
- www.europewithoutbarriers.eu projekt, jehož cílem je vytvořit síť organizací
schopných navrhovat, implementovat a propagovat přístupné itineráře
- www.accessibleitaly.com
- www.progettomust.it/it/
- www.bookingbility.com webové stránky, které hodnotí hotely a „B&Bs“ na základě
jejich přístupnosti.
- www.siciliaccessibile.it/ informace o cestovním ruchu pro osoby se zdravotním
postižením. Sicílie je zde rozdělena do historických, archeologických a přírodních
oblastí.
Rumunsko
Nové webové stránky kraje, funkční od července 2014, mají důležitou sekci věnovanou
propagaci kraje. Maramureş je prezentován z kulturního, historického, ekonomického,
turistického, tradičního, demografického hlediska.
Prezentace památek UNESCO - v kraji, chráněných oblastech, oblíbených památky apod.
Další webové stránky věnované propagaci kraje jsou VISITMARAMURES.RO a

TURISMMARAMURES.RO. Vhodné informační kanály pro skupiny lidí se specifickými
potřebami? (např. internetové stránky nejsou užitečné pro nevidomé, ale cestovní kancelář
bude užitečnější).
Španělsko
Doporučení vycházejí z mezinárodních osvědčených postupů v oblasti přístupnosti a na
požadavcích královské vyhlášky č. 1544/2007 ze dne 23. listopadu, která upravuje základní
podmínky přístupnosti a nediskriminace v dopravě a způsobu využití pro osoby se
zdravotním postižením.
Řecko
Průvodce přístupností vydaný Řeckou národní konfederací osob se zdravotním postižením:
internetové stránky poskytují informace o přístupnosti všech turistických oblastí a
rekreačních aktivit v prefekturách Řecka, jako jsou: hotely, rychlé občerstvení, restaurace,
kluby, kavárny, Kluby, zábavní centra, divadla, kina, supermarkety, nákupní centra, pláže a
organizovaná místa ke koupání, muzea a archeologická naleziště, kostely, kláštery, jiná
místo, kde se konají bohoslužby, sportovní zařízení, letiště a další, festivaly a akce,
organizace zdravotně postižených osob, nemocnice, zdravotnické služby. Národní
konfederace osob se zdravotním postižením sestavila v roce 2008 průvodce přístupností,
který katalogizuje všechny turistické atrakce a rekreační aktivity, které jsou přístupné
zdravotně postiženým v 52 městech v Řecku.
ENAT (Evropská síť pro přístupný cestovní ruch) - Řecký úřad, organizace, jejímž hlavním
cílem je být průkopníkem ve studiu, propagaci a praktické implementaci přístupného
cestovního ruchu
Řecké ministerstvo cestovního ruchu
Řecká kancelář cestovního ruchu
Česká republika
Vhodné informační kanály pro skupiny lidí se specifickými potřebami? (např. internetové
stránky nejsou užitečné pro nevidomé, ale cestovní kancelář bude užitečnější).
Přímá zkušenost (vlastní zkušenost nebo zkušenosti rodinných příslušníků, dobrých přátel)
Internet a sociální sítě - pro těhotné ženy a maminky s malými dětmi je nejlepším zdrojem
informací. Asi 36 % tělesně postižených lidí používá internet jako zdroj informací. Asi 47 %
zrakově postižených používá internet jako zdroj informací a přibližně 43 % osob se
sluchovým postižením používá internet jako zdroj informací. Katalogy, tištěné materiály –
využívané seniory. Není obvyklá návštěva Informačního centra, cestování agentury nebo
dopravce – a to i pro skupinu zrakově postižených – pouze 20 % zrakově postižených používá
tento řetězec k získání informací.

4. ŠKOLENÍ

4.1 Podpora odborné přípravy a
rozvoje dovedností
V několika členských státech EU
roste povědomí národních a
regionálních turistických úřadů o
významu trhu s přístupným
cestovním ruchem.
Lže předpokládat, že v místech, kde
se turistické orgány zaměřují na
rozvoj přístupného cestovního
ruchu, budou následovat projekty
odborné přípravy a vzdělávací
iniciativy.
Je
také
důležité
poznamenat, že "zralost" turistické
destinace nezaručuje dostupnost
kurzů o přístupnosti. Průzkumy
ukazují, že v Itálii bylo vyvinuto
mnoho vzdělávacích kurzů a
podnikatelských
iniciativ
zaměřených na přístupnost v
cestovním ruchu, ale ty se
dlouhodobě
bojují
se
svou
udržitelností.
Efektivní školení pro manažery a
zaměstnance v cestovním ruchu je
zásadní
složkou
úspěšného
poskytování
přístupného
cestovního ruchu pro všechny.
Školení musí být propojeno s tržní
poptávkou a s poskytováním
existujících, přístupných služeb.
Zaměřuje se na celý řetězec
odborníků
a
technických
pracovníků v oblasti cestovního
ruchu, včetně dodavatelů, z čehož
plyne nutnost zahrnout do školení
nejnovější programy z různých
úrovní vzdělávání a z různých
oblastí specializace.
Za tímto účelem byly stanoveny
referenční
lhůty
(krátkodobé,

střednědobé a dlouhodobé), oblasti školení, také témata a metodiky zaměřené na
výzkum/hodnocení stávajících vzdělávacích produktů a obecněji zaměřené na pozitivní
propagaci samotného školení a odborné přípravy.
Ve srovnání se zbytkem Evropy jsou Itálie a Sicílie stále ještě daleko od toho, aby lidem s
omezenou schopností pohybu a orientace poskytly příležitosti k tomu, aby si užili dovolenou
bez překážek. Na druhou stranu však roste počet aplikací a začínajících společností, které
jsou ochotny řešit tyto potřeby pro trh, který neustále roste.
Hodnoty, které řídí cestovní ruch v oblasti Valencie a které prokazují zapojení všech
zúčastněných subjektů ve Španělsku:
Pro cestovní ruch v oblasti Valencie ve Španělsku je udržitelnost, přístupnost a odpovědnost
v každodenní praxi začínající pozitivním přijetím zákazníka základní zásadou a referenčním
rámcem pro všechny akce. Princip pozitivního přijetí, který charakterizuje naše přivítání a
vztahy s našimi návštěvníky a hosty je založen na hodnotách, které odrážejí místní kulturu a
místní identitu.
V České republice byly realizovány určité vzdělávací iniciativy, například prostřednictvím
projektu ELEVATOR vedeného organizací Kazuist (projekt č. 2015-1-CZ01-KA204-014014),
který přinesl slibné výsledky v oblasti rozšíření znalostí a praxe zaměstnanců, kteří jsou v
přímém kontaktu se zákazníky. Tento projekt měl dopad na manažery aktivit, recepční a
vrátné, provozovatele v cestovním ruchu, správce a manažery zařízení, technické operátory,
cestovní kanceláře, (pomocné) technologické manažery, dopravní personál a tak dále.

4 . 2 Zapojení všech profesionálů z oblasti cestovního ruchu (manažeři, zaměstnanci,
společnosti, podniky veřejné i soukromé)
Osoby se zdravotním postižením představují podceňovaný segment cestovního ruchu, jak
v číselném vyjádření, tak z ekonomického hlediska. Podle vyjádření Světové banky z roku
2016 má asi 15% světové populace alespoň jedno postižení.
V Evropě žije 80 milionů lidí s alespoň jedním postižením (1 osoba ze 6) a v Itálii se tato
statistika ještě zvyšuje 6,7 % populace (WHO, 2016). Očekává se, že tato čísla se v průběhu
let v důsledku demografického stárnutí obyvatel při korelaci postižení a věku zvýší (WHO,
2011). Procentuální zastoupení této skupiny se podle odhadů FCS-Censis (2012) v případě
Itálie zvýší ze 6,7 % v roce 2010 na 10,7 % v roce 2040.
Následující seznam zahrnuje všechny dosažitelné školící možnosti:
1) Univerzity a školy
• Odborné instituce, zaměřené na potravinářský, vinařský a pohostinský průmysl, obchodní
kurzy, kurzy zaměřené na zemědělství a rozvoje venkova)
• Technické ústavy specializující se na technologie (grafická komunikace, módní systém,

zemědělství a stavebnictví) a ekonomii (kurz cestovního ruchu)
• Střední školy
• Univerzity v cestovním ruchu a příbuzných oborech
• Vysokoškolské technické vzdělávání a odborná příprava zaměřené na pohostinství
• Kurzy vzdělávání učitelů
Ve střednědobém horizontu je navrhováno definovat specifický profil školitele pro oblast
přístupného turismu a zahrnout expertní znalosti těchto školitelů do všech na seznamu
uvedených oblastí.
2) Profesionálové
• Různá oddělení, která mají být zapojena (ubytování, stravování, doprava, zprostředkování,
informace, kultura, průvodci a pečovatelé) a institucionální uspořádání, které mají být
definovány.
• Odborné instituce, které zahrnují potravinářský, vinařský a pohostinský průmysl, obchodní
kurzy, kurzy zaměřené na zemědělství a rozvoje venkova)
Profesionálové v oblasti cestovního ruchu, kteří absolvují školení, zahrnují širokou škálu
zaměstnanců, včetně manažerů/ vlastníků, zaměstnanců frontové linie, správců, číšníků a tak
dále.

4.3. Jsou k dispozici finanční prostředky na podporu přístupného turismu na
vnitrostátní/regionální úrovni?
Pokud jde o další dostupné finanční prostředky na podporu přístupného cestovního ruchu na
úrovni EU, můžeme zmínit následující výzvy EU k předkládání návrhů „přístupný cestovní
ruch“ a „program COSME“.
Hlavním cílem těchto výzev je posílit konkurenceschopnost a udržitelnost evropského
cestovního ruchu podporou prodloužení turistické sezóny, diverzifikací produktů v oblasti
cestovního ruchu a zlepšením jeho přístupnosti.
Na národní úrovni:
Itálie
Italská vláda obecně poskytuje finanční podporu několika vybraných projektům a iniciativám
zaměřujícím se na rozvoj odvětví cestovního ruchu.
Jedná se o finanční prostředky alokované v rozpočtovém návrhu zákona (Legge di Bilancio) a
pro rok 2018 rozšířené o hotelový sektor, který usiluje o přestavbu a snížení

architektonických bariér.
Výbor pro propagaci a podporu přístupného cestovního ruchu
Výbor plní tyto úkoly:
návrh a podpora politik, strategií a projektů týkajících se přístupného cestovního ruchu na
základě zásad stanovených v čl. 30 Úmluvy OSN o právu osob se zdravotním postižením ze
13. prosince 2006, formálně schválené Itálií dne 3.března 2009 (zákon č. 18/2009).
Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) poskytuje finanční prostředky na rozvoj přístupného
cestovního ruchu a pracuje ve všech oblastech rozvoje italského cestovního ruchu,
podporuje optimalizaci ubytovacích zařízení a řešení základních otázek přístupného turismu
tak, aby italští provozovatelé mohli růst.
Konkrétně tuto podporu zajišťuje prostřednictvím investičního fondu pro cestovní ruch
("FIT"), což je dlouhodobý investiční nástroj do odvětví cestovního ruchu a hoteliérství, který
si klade za cíl přilákat institucionální investory z Itálie i ze zahraničí.
„FIT“ je poskytován „CDP“ s finančním závazkem ve výši 250 milionů eur a je řízen sekcí CDP
„Investimenti Sgr“.
Na regionální úrovni vyhlašují italské regiony výzvy k předkládání návrhů do programů, mezi
nimiž můžeme zmínit fond EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj), jehož cílem je posílit
hospodářskou a sociální soudržnost v Evropské unii podporou vyrovnávání ekonomických
rozdílů mezi regiony.
Španělsko
K dispozici je každoroční výzva k poskytnutí grantů od „valencijské agentury pro cestovní
ruch“, která je vyhlašována v rámci plánu konkurenceschopnosti na období 2009 –2011 a
v rámci globálního strategického plánu pro cestovní ruch v regionu Valencie na období 2010–
2020.
Tato výzva zahrnuje celkem osmnáct programů seskupených podle pěti hlavních os
participativního řízení - modernizace a posílení struktury podniků, propagace, komunikace a
postavení na trhu; podpora a posílení výzkumu a vývoje a excelence podniků.
Při přípravě tohoto programu a jeho výzev byly zohledněny výsledky a zkušenosti z
předchozích kol, takže většina z původního programu je zachována a podporuje různá
zlepšení a pozitivní změny.
Rumunsko
Financování existuje ve formě místního financování; Regionální financování; Vnitrostátní
financování a evropské financování.
U projektů zahrnutých do kulturní strategie a dalších vybraných projektů podporující

„Evropské hlavní město kultury“ je do roku 2021 nutné alokovat přibližně 4,5 % ročního ve
srovnání s alokací 2,7 % rozpočtu v roce 2015. Celkem by v období 2016–2023 mělo být do
projektu "Evropské hlavní město kultury“ investováno více než 25 20 milionů EUR z místního
rozpočtu, zatímco kultura jako celek bude podpořena z ročních částek ve výši 2,5 milionu
EUR (2016) až 7,4 milionu EUR (2023).
Česká republika
Národní financování – Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje přístupnost veřejných
turistických míst a v malém množství podporuje i přístupnost majetků v soukromých rukou.
Regionální – podpora cestovního ruchu jako celého odvětví
Řecko
Akce "Integrované přístupné turistické námořní destinace" je součástí operačního programu
EPAnEK na období 2014–2020 (spolufinancovaného Řeckem a Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj), jehož cílem je usnadnit přístup turistům se specifickými
potřebami pomocí zvýšení přístupnost řeckých pláží. Příjemci finančních prostředků jsou
řecké obecní úřady a společnost Public Properties Company, přičemž dotace jsou zaměřeny
na rozvoj sezónní infrastruktury na plážích s cílem zlepšit přístupnost pro osoby se
zdravotním postižením. Akce byla vypracována generálním sekretariátem řeckého předsedy
vlády ve spolupráci s ministerstvem cestovního ruchu.
Projekt "Přístupnost pro všechny" - V rámci programu Evropské územní spolupráce "ŘeckoBulharsko 2007-2013", pobočka Severního Řecka (vedoucí partner) ve spolupráci s Národní
radou osob se zdravotním postižením v Bulharsku - Přístupnost pro všechny" (zkratka
A.4.All). Cílem projektu je propagace přístupnosti ve veřejném sektoru a zejména v místních
a regionálních orgánech veřejné správy. Pojmem "přístupnost" se rozumí charakteristika
specifického prostředí, která umožňuje všem občanům bez diskriminace z důvodu pohlaví,
věku a dalších vlastností (tvar těla, síla, vnímání atd.) bezpečné a nezávislé používání a
přístup nabízené infrastruktury a služeb (konvenční a elektronické).

5. Mapování kompetencí odborníků v oblasti cestovního ruchu
5.1. Fokusní skupina s osobami se speciálními potřebami
Fokusní skupiny zaměřené na personál se zdravotním postižením se zúčastnili osoby se
smyslovým, alergickým i motorickým postižením.
Účastníci zdůraznili mnoho bodů a zároveň projevili zájem a nadšení pro projektovou
myšlenku cestovního ruchu přístupného všem.
Všichni účastníci fokusní skupiny zdůraznili, že omezení v pohyblivosti by nemělo být
synonymem pro omezenou dovolenou. Je nutné vytvořit konstrukční design, který bude brát
v úvahy specifika osob se speciálními potřebami, s motorickým nebo smyslovým postižením,
dialyzované nebo starší osoby. Všechny jejich specifické potřeby spojené s dovolenou musí

být nějak vyřešeny, aby i oni měli jistotu, že jejich představa o dovolené bude naplněna.
Poukázali také na to, že oni sami i jejich rodiny často cestují jen málo, protože mají strach, že
nenajdou odpovídající zařízení, kde by se mohli ubytovat. Většinou proto, že mají úzké
ložnice, nepřístupné schody nebo nevyhovující menu.
Účastníci zdůraznili, že "přístupný" cestovní ruch nebo cestovní ruch pro všechny není jen o
vytváření speciálních produktů pro osoby s určitým zdravotním postižením, ale spíše o
přístupu, kdy produkty, služby a prostředí cestovního ruchu byly s ohledem na přístupnost
posuzovány a vytvářeny. Aby služby byly vhodný pro co nejširší počet zákazníků, s ohledem
na skutečnost, že každý zákazník má individuální potřeby. Zde je nutné zdůraznit, že každé
postižení má své charakteristiky, a odlišné potřeby. Důležitou informací je, že ze strany
turistických a komerčních operátorů existuje dostatek školení, a to jak z hlediska přístupu k
zákazníkovi, tak při vytváření struktur vhodných „pro každého“.
Nevidomý účastník zdůraznil, že každá turistická nebo podnikatelská činnost by měla zcela
zaměřnit svou pozornost na přístupnosti pro všechny, protože cílem podnikání je oslovení co
nejvyššího počtu zákazníků; zejména úspěch v podnikání v oblasti cestovního ruchu závisí na
schopnosti reagovat na individuální potřeby zákazníků.
Všichni zúčastnění se shodli na faktu, že se přístupný cestovní ruch stal segmentem trhu,
který je třeba brát v úvahu.
Obrázek vytvořený účastníky fokusní skupiny a potvrzený rozhovory s osobami se zdravotním
postižením, ukazuje, že rozvoj přístupného cestovního ruchu musí začít ze dvou různých
směrů: z celospolečenské a z obchodní perspektivy. Tyto dvě perspektivy jsou vzájemně
propojené a na sobě závislé. Ze společenského hlediska je patrné, že méně překážek v
životním prostředí činí občany nezávislejšími na pečovatelských službách a může dokonce
vést ke zvýšení příjmů, pokud lidé se zdravotním postižením začnou pracovat, studovat a
stanou se aktivními spotřebiteli. Pokud je přístupnost garantovaná všem zákazníkům bez
ohledu na jejich specifické potřeby, je pravděpodobné, že tento přístup skutečně povede ke
zvýšení příjmů.
Z obchodního hlediska je již dnes dobře známo, že přístupnost je jedním z nejdůležitějších
aspektů, které budou v otázce konkurenceschopnosti podnikání v cestovního ruchu, hrát roli
v budoucnosti.
Nesporným důkazem kvalitně propracované infrastruktury přístupného cestovního ruchu, je
příliv nových zákazníků a prodloužení sezóny. Sociální a komerční hledisko se ve snaze o
zlepšení přístupnosti vzájemně podporují. Veřejný sektor zlepšuje přístupnost veřejného
prostředí, sociálních služeb, přístup k informacím atd.; v soukromé sféře pak přístupnost
rozvíjí obchodní potenciál výrobků a nabízených služeb. Turisté jsou závislí na úrovni
přístupnosti jak ve veřejném, tak i v soukromém prostředí.
Aby byla úspěšná celá turistická destinace, musí být přístupný celý řetězec služeb: hotely,
restaurace, silnice a chodníky, veřejná doprava, asistenční centra. Proto je nezbytná úzká a
efektivní spolupráce mezi veřejnými a komerčními subjekty. Cestovní ruch pro všechny

znamená široký záběr; Tj. integrovaný systém služeb, který umožňuje každému turistovi, bez
ohledu na jeho vlastní zdravotní specifika, dočasné nebo trvalé obtíže, možnost snadno a
plně uspokojit své zájmy vzhledem k nabídce, která v dané, turistické oblasti je. Cestovní
ruch pro všechny znamená zapojení velkého počtu aktérů do dodavatelského řetězce
cestovního ruchu: kromě ubytovacích zařízení je při zvažování přístupnosti cestovního ruchu
potřeba vzít v úvahu nutnost označení exkurzí, muzeí, uměleckých a kulturních zajímavostí,
akcí, informování průvodců.
Fokusní skupina s pracovníky v cestovním ruchu
Fokusní skupina s pracovníky v cestovním ruchu byla také zajímavá. Účastnili se jí také
samotní provozovatelé turistických služeb. Význam cíleného vzdělávání provozovatelů již
během školních let zdůrazňuje prof. Fiasconara, který pokládá za zásadní, aby se studenti
lépe naučili technické a jazykové dovednosti, aby v budoucnu byli schopni lépe reagovat na
požadavky osob se specifickými potřebami.
Všichni přítomní provozovatelé potvrzují nedostatek školení zaměřených na rozvoj
dovedností využitelných pro práci s lidmi se specifickými potřebami. Je zřejmé, že není
snadné vytvořit zobecněné a zároveň specifické vzdělávací kurzy, které by řešily všechny
potřeby (motorické, smyslové, alergie na potraviny a dočasná postižení). Všichni
provozovatelé se proto shodují na potřebě vytvořit fungující obchodní sít v místě
poskytování služeb. To znamená vytvoření sítě podle typu postižení (jedna struktura by se
zabývala zrakově postiženými, druhá lidmi s fyzickým postižením a řešením
architektonickými bariérami atd...). Dalším faktorem rozvíjející přístupný cestovní ruch je
maximální využití síťování a to i u typu akcí, jakými jsou např. vesnické akce a festivaly.

5.2. Mapování kompetencí profesionálů v oblasti cestovního ruchu

V každé zemi, která se účastní projektu, byly zrealizovány 2 fokusní skupiny a 4 rozhovory s
cílem stanovit dovednosti, které profesionálové v oblasti cestovního ruchu získávají při práci,
a která by mohly být využitelné v přístupném cestovním ruchu.
Fokusních a rozhovorů se účastnili: (skupina 1) Manažeři a servisní pracovníci v oblasti
cestovního ruchu (zaměstnanci, se kterými se klient setkává jako s prvními, zaměstnanci barů
a restaurací atd.); a (skupina 2) Osoby se specifickými potřebami a zástupci orgánů veřejné
správy zabývající se cestovním ruchem.
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V návaznosti na poznámky z předchozí otázky se respondenti shodli na tom, že je potřeba
udělat ještě mnoho, aby bylo Rethymno považováno za plně funkční přístupné město. Bylo
však poukázáno na to, že jsme na dobré cestě a že aktualizované „SUMP“ (plány udržitelné
městské mobility) pro oblast Rethymno a okolí budou zahrnovat potřeby turistů i občanů
prostřednictvím participativního rozhodování. Zohledněny budou sezónní výkyvy turistů,
dopad jejich přítomnosti na dopravní infrastrukturu, meziregionální mobilitu a služby veřejné
dopravy v oblasti prefektury. Dále bude zaveden strategický přístup k hodnocení, jehož cílem
je posílit hospodářský růst, vytváření pracovních míst a udržitelnost životního prostředí.
Cílem těchto aktivit je stanovit užitečné dovednosti pro přístupný cestovní ruch, které
profesionálové buď mají anebo postrádají; a také vliv těchto dovedností na kariéru, kterou
díky nim mohou mít. Zjištění budou základem pro následující výstup 2 – Schvalovací nástroj
a výstup 4 – Nástroj pro kariéru.
Po ukončení fokusních skupin a provedených interview byl projektový tým schopen
identifikovat více než 20 dovedností, které by mohly být zásadními pro profesionály v oblasti
cestovního ruchu. Lze je rozdělit do dvou skupin: Průřezové dovednosti a technické
dovednosti, jak je uvedeno níže:

2. PRŮŘEZOVÉ DOVEDNOSTI

 Komunikace se zákazníky
 Aktivní naslouchání
 Identifikace potřeb zákazníka
 Aktuální přehled o problematice
 Poskytování služeb na míru
 Empatie vůči zákazníkům
 Identifikace potřeb a technologických řešení
 Vedení personálu
 Koordinace veřejného a soukromého turismu
 Postoje a hodnoty (ukazovat nadšení a kontrolovat frustrace)
 Informační a komunikační technologie

3. TECHNICKÉ DOVEDNOSTI
 Vytváření turistických produktů
 Vytváření etického kodexu, jak se chovat k postiženým
 Instrukce jak v běžných denních aktivitách používat speciální vybavení
 Dodržovat etický kodex chování v cestovním ruchu
 Správa pomůcek pro přístup k informacím
 Znalost typů postižení
 Vytváření strategií přístupnosti
 Znaková řeč
 Asistence klientům se specifickými potřebami
 Přístupnost testovacího systému pro uživatele se speciálními potřebami, pro návrháře uživatelského
prostředí
 Neverbální komunikace
 Asistence postiženým v jejich účasti na komunitních aktivitách

Účastníci fokusních skupin a interview následně odhlasovali 8 dovedností, které lze
považovat za nejdůležitější a nejžádanější dovednosti pro pracovníky v přístupném
cestovním ruchu. Jsou to:

FINALIZOVANÉ DOVEDNOSTI PRO PRACOVNÍKY V PŘÍSTUPNÉM CESTOVNÍM
RUCHU
1. Vypracovat strategie pro přístupnost
2. [Znalost] typů zdravotního postižení
3. Identifikovat potřeby a technologickou odezvu
4. Poskytování služeb na míru
5. Komunikace se zákazníky
6. Postoje a hodnoty
7. Pomáhat klientům se speciálními potřebami
8. Identifikace potřeb zákazníků
Tyto dovednosti budou testovány prostřednictvím on-line nástroje pro schvalování (výstup 2
- Nástroj pro schvalování)s cílem určit úroveň dovedností a tu následně certifikovat.

6. IDENTIFIKACE KARIÉRNÍCH VYHLÍDEK NA ZÁKLADĚ DOVEDNOSTÍ
Poté, co byl určen soubor 8 pro přístupný cestovní ruch nejpodstatnějších dovedností,
pokračoval projektový tým v rozhovorech a konzultacích s odborníky v oblasti cestovního
ruchu, školitely a personalisty. Cílem těchto rozhovorů a konzultací bylo navrhnout
souvisejících 24 kariérních vyhlídek, které z těchto dovedností vycházejí.
Aby výběr kariérních šancí byl co nejjednoznačnější, sledovaly projektové analýzy a určování
analýzy a určování používané portálem ESCO.
V důsledku tohoto přístupu se navrhovaná kariéra neomezuje pouze na odvětví cestovního
ruchu, ale pokrývá i další pracovní odvětví s cílem sladit pracovní požadavky a osobní
charakteristiky. Do možného doporučení jsou zahrnuty nejen nová pracovní místa na vstupní
úrovni, ale také pracovní místa na střední a vyšší úrovni. Cílem tohoto přístupu je lepší
motivace uživatelů a také jejich motivování k vytvoření plánu cílené kariéry.
Níže uvedená tabulka uvádí 24 nejvýznamnějších kariérních vyhlídek spojených s 8
identifikovanými dovednostmi potřebnými v přístupném cestovním ruchu. Těchto 24
kariérních vyhlídek bude vytvářet část výstupu 4 - Orientační nástroj pro rozvoj kariéry, na
kterém se začne pracovat na konci roku 2020, pokud nenastanou nějaké změny.

Č

Kariérní vyhlídky

1

Manažer pro kontakt se zákazníky

2

Manažer turistického informačního
centra

3

Destinační manažer

4

Učitel se zaměřením na speciální
vzdělávací potřeby

5

Sociální pracovník zaměřený na

Související dovednost

1. Vypracovat strategie pro
přístupnost

2. [Znalost] typů zdravotního
postižení

rozvoj komunity
6

Rekreační terapeut

7

Pracovník poskytující péči
v rezidenčním centru

8

Pracovník pečující o děti (animátor,
vedoucí kroužků pro děti)i

9

Pracovník podpory duševního zdraví

10

Provozní manažer zájezdů

11

Pracovník cestovní kanceláře

12

Kouč (zaměřený na rozvoj kvality
života)

13

ICT pracovník technické podpory na
help desku

14

Obchodní zástupce pro technickou
oblast

15

Svatební agent

16

Pracovník na turistických informacích

17

Vedoucí centra pro mládež

18

Pracovník podpory pěstounské péče

19

Referent pro politiku sociálních
služeb

20

Vrátný/Vrátná

21

Prodejce vstupenek (pokladní)

22

Vrchní číšník / hlavní servírka

23

Provozní pracovník v kempu

24

Organizátor zájezdu

3. Identifikovat potřeby a
technologickou odezvu

4. Poskytování služeb na míru
5. Komunikace se zákazníky

6. Postoje a hodnoty

7. Pomáhat klientům se
speciálními potřebami
8. Identifikace potřeb
zákazníků

7 . ZÁVĚR
Iniciativ, které proběhly v posledních 10 letech, byla celá řada. To, co však chybí, je změna
úhlu pohledu na to, jak vnímáme specifické potřeby a zdravotní postižení.
Problémem tedy nejsou jen architektonické bariéry, ale vnímání kulturních hodnot plynoucí
z našich přístupů. Přístupný turismu, stejně jako jasné signály o stárnutí obyvatelstva, by
mohly být zajímavou obchodní pákou, která by mohla umožnit podstatné zvýšení příjmů z
odvětví cestovního ruchu. Zdravotně postižení lidé nikdy necestují sami, a tak mluvíme o
velkém počtu lidí, kteří by přibyli na seznamu hostů, pokud by město nabídlo služby a aktivity
přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Zpřístupnění turistické nabídky přístupné
všem je zcela jistě drahá záležitost, což je způsobeno především tím, že přístupný cestovní

ruch přizpůsobuje prostředí různým formám postižení a reaguje na různé specifické potřeby.
Pro některá řešení spojená s uzpůsobením pro přístupný cestovní ruchu často chybí finanční
prostředky. Někdy by stačilo začít od toho, co už máme k dispozici. Postupovat jednoduše a
jen s malými úpravami přizpůsobit existující prostředí. Samozřejmě je potřeba se ujistit, že
taková úprava je přístupná všem.
Pokud mluvíme například o přístupu personálu k hostům, není potřeba investovat velké
prostředky do kurzů přípravy personálu, analyzovat všechny eventuální případy, které
mohou nastat. Stačilo by vytvořit "lekce", které zvýší povědomí zaměstnanců, vysvětlí jim
důležitost jejich funkce, tak, aby pochopili, že i tito lidé se na dovolené potřebují cítit
příjemně a „jako doma“.
Jak již bylo řečeno, přístup je také odrazem kulturním hodnot a citlivosti lidí vůči tomuto
tématu. Když je zpracováván nový projekt, je nezbytné přemýšlet o vytvoření struktury s
"designem pro všechny" od samého počátku. Pokud by tomu opravdu tak bylo, zcela jistě by
se zabránilo vytváření esteticky krásných konstrukcí, které ale mohou využívat jen někteří.
Zpřístupňování silnic a dopravy pro osoby se zdravotním postižením, aniž je řešena otázka
přístupnost návštěvních míst na této trase, je jako namalovat jen půlku obrazu. Kultura
přístupného cestovního ruchu, pokud ji můžeme takto definovat, pomalu zapouští kořeny. A
to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Nicméně kroků vpřed a další práce je stále
mnoho.

