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Univerzálne navrhovanie 
v sektore turizmu
Lea Rollová Turizmus predstavuje jedno z najdôležitejších a naj-

rýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu v Euró-
pe a podobne ako v ostatných odvetviach aj v tomto 
sektore sa skúmajú a aplikujú nové trendy, ktoré sa 
zameriavajú na získanie ďalšej klientely formou rôz-
nych projektov a programov. V súčasnosti je pre pre-
vádzkovateľov turistických zariadení aktuálnou vý-
zvou tzv. „turizmus pre všetkých“1 (Tourism for All), 
ktorý reaguje na požiadavky súvisiace so sociálnou 
udržateľnosťou spoločnosti. Základným predpokla-
dom formovania „turizmu pre všetkých“ je uplatňo-
vanie etických princípov pri jeho tvorbe a prevádzko-
vaní, teda vytváranie rovnakých šancí pre všetkých, 
postupným eliminovaním prvkov diskriminácie 
v  tomto sektore. Sprístupnenie turistických desti-
nácií a  služieb mládeži alebo sociálne odkázaným 
rodinám možno dosiahnuť najmä prostredníctvom 
zmeny v  prístupe manažmentu podnikov v  cestov-
nom ruchu, avšak sprístupnenie zariadení pre klien-
telu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientá-
cie vyžaduje aj zmeny v prístupe k tvorbe prostredia 
turistických destinácií. Pri implementácii týchto 
princípov do praxe je preto nevyhnutné zabezpečiť 
bezbariérovú prístupnosť a  užívanie prostredia, ve-
rejných priestorov, dopravnej infraštruktúry, budov 
a produktov. 

V roku 1963 bola na IV. medzinárodnom kongrese 
sociálneho turizmu založená organizácia BITS – Bu-
reau International du Tourisme Social, v roku 2010 
premenovaná na Organisation internationale du 
tourisme social OITS2, ktorá sa usilovala a dodnes sa 
usiluje sprístupniť cestovanie všetkým ľuďom, oso-
bitne nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, mla-
dým ľuďom, rodinám, seniorom a  osobám so zdra-
votným postihnutím. Agenda sociálneho turizmu sa 
vzťahuje na programy, akcie a aktivity, ktoré by mali 
umožniť aktívnu participáciu na cestovnom ruchu 
všetkým cieľovým skupinám. OITS rozdelila agendu 
„sociálneho turizmu“ do troch pracovných skupín:

 – mládežnícky turizmus (Youth Tourism),

 – turizmus prístupný pre všetkých (Accessible 
Tourism, Tourism for All),

 – solidárny, etický turizmus (Solidarity Tourism, 
Sustainable Tourism, Fair Tourism, Responsible 
Tourism, Ethical Tourism).

Z uvedeného rozdelenia agendy je zrejmý rozdiel me-
dzi pojmami sociálny turizmus, ktorý je široko konci-
povaný a turizmus pre všetkých, ktorého podstatou 
je odstraňovanie bariér v prostredí, v poskytovaných 
službách a  pri komunikácii, a  preto je len jedným 
z problémových okruhov teórie o sociálnom turizme. 
V praxi dochádza k vzájomným fúziám jednotlivých 
skupín alebo okruhov sociálneho turizmu, preto sa 
nedajú od seba jednoznačne oddeliť. 

Osoby so zdravotným postihnutím chcú cestovať, 
väčšinou si však neželajú osobitné programy v zmys-
le akcií „turizmus pre zdravotne postihnutých“, ktoré 
ich segregujú, prijateľnejšie sú pre ne skôr produkty 
označované pojmom „turizmus pre všetkých“, ktoré 
vytvárajú priestor na oddych a  realizáciu každého 
hosťa bez rozdielov. Cieľom je teda dosiahnuť ich 
aktívnu účasť na všetkých spoločenských aktivitách 
a programoch. 

Legislatívny rámec 
Riešenie problematiky sociálnej integrácie zdravot-
ne postihnutých osôb sa stalo jednou z  priorít po-
litík v  celosvetovom meradle, o  čom svedčí množ-
stvo prijatých dokumentov a legislatívnych opatrení. 
Jedným z  najvýznamnejších dokumentov o  právnej 
ochrane osôb so zdravotným postihnutím je Doho-
vor OSN o  právach osôb so zdravotným posti-
hnutím prijatý na Valnom zhromaždení OSN v  de-
cembri 2006, ktorý ratifi kovali všetky členské štáty 
Európskej únie vrátane Slovenskej republiky v  ro-
koch 2007  – 2010. Na základe tohto dokumentu 
vypracovala Európska komisia strategický plán EÚ 
v dokumente European Disability Strategy 2010 – 
2020: A  Renewed Commitment to a  Barrier-
Free Europe (COM (2010) 636 fi nal). V stratégii sú 
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uvedené požiadavky na vytvorenie komplexne bezba-
riérovo prístupného prostredia metódou Univerzál-
ne navrhovanie (Universal Design) už v prvom bode 
tohto dokumentu, čo svedčí o jej dôležitosti pre do-
siahnutie inklúzie občanov so zdravotným postihnu-
tím do života spoločnosti. V tomto bode apeluje Eu-
rópska komisia na vlády členských štátov, aby prijali 
účinné legislatívne opatrenia na debariérizáciu ur-
banistického a architektonického prostredia, pričom 
plnenie tohto záväzku bude monitorovať v dvojroč-
ných intervaloch. Slovenská republika musí po prvý 
raz predložiť Európskej komisii správu o plnení závä-
zku v júni 2012.

Reč štatistických údajov
Štatistický úrad SR zverejnil v  roku 2009 údaje 
o počte seniorov a o zdravotnom stave obyvateľstva 
Slovenskej republiky. Na základe uvedeného doku-
mentu je na Slovensku z celkového počtu 5 412 254 
obyvateľov 1 133 437 seniorov, čo je viac ako jedna 
pätina obyvateľstva. Štatistický úrad takisto zisťoval 
zdravotný stav obyvateľstva, pričom v tabuľke Zhod-
notenie chronického ochorenia osôb sa uvádza, že 
spolu 30 % obyvateľov Slovenska trpí chronickými 
chorobami alebo stavmi, pričom percento ochorení 
narastá úmerne s  vekom 3. Na základe tejto štatis-
tiky možno hodnotiť celkový zdravotný stav obyva-
teľstva, nemožno však zistiť, koľko osôb má poru-
chy mobility alebo orientácie, lebo Štatistický úrad 
SR takúto štatistiku doteraz nevykonáva. Podľa do-
stupných európskych štatistík žije v  Európskej únii 
127 miliónov ľudí, ktorí majú obmedzenú mobilitu, 
orientáciu alebo nedokážu vykonávať rôzne aktivity4. 
Toto vyčíslenie však okrem ťažko zdravotne posti-
hnutých osôb zahŕňa aj skupinu seniorov, ktorí majú 
vzhľadom na svoj vek rôzny stupeň porúch mobility, 
sluchu alebo zraku, alebo zhoršený zdravotný stav. 
Starnutie obyvateľstva má nezanedbateľný vplyv na 
potrebu bezbariérovej tvorby turistických regiónov, 
pretože podiel seniorov na európskom trhu turizmu 

bude stále narastať. Podľa údajov Európskeho štatis-
tického úradu sa v krajinách Európskej únie do roku 
2050 predpokladá nárast počtu obyvateľov starších 
ako 65 rokov z terajších 17 % na 30 % populácie5. 

Ekonomický potenciál
Bezbariérová prístupnosť turistických zariadení 
a  participácia seniorov a  zdravotne postihnutých 
osôb na všetkých spoločenských aktivitách môže byť 
pre prevádzkovateľov týchto zariadení ekonomicky 
prínosná, pretože tieto osoby tvoria nezanedbateľ-
ný podiel na trhu, môžu častejšie využívať mimose-
zónne pobyty, pričom dĺžka ich pobytu v  destinácii 
nie je časovo obmedzená tak, ako je to u pracujúcej 
populácie.

V  záujme účinnejšej implementácie „turizmu pre 
všetkých“ do praxe boli vypracované viaceré štúdie, 
v  ktorých sa autori snažia prevádzkovateľom a  ma-
jiteľom turistických centier dokázať, že bezbariéro-
vý turizmus prispieva k  ekonomickému rastu. Nap-
ríklad v  nemeckej štúdii Spolkového ministerstva 
hospodárstva a technológie z roku 2002 Ekonomic-
ké impulzy bezbariérového turizmu prístupného 
pre všetkých6 sú zverejnené analýzy a vyhodnotenia 
ekonomických ukazovateľov pre oblasť bezbariérové-
ho turizmu v SRN. Predpokladá sa možný doplnko-
vý hospodársky rast približne 4 825 mil. eur a nárast 
brutto národného produktu o 0,24 %. Ďalšia štúdia 
z rovnakého zdroja z  roku 2008 Bezbariérový turiz-
mus pre všetkých v Nemecku – faktory úspešnos-
ti a opatrenia na zvýšenie kvality7 hodnotí dosiah-
nuté úspechy bezbariérového turizmu v jednotlivých 
vybratých turistických regiónoch Nemecka. Zverejne-
né sú rôzne štatistiky a  analýzy ekonomického do-
sahu bezbariérového turizmu na nemecký trh, ktoré 
sú však už reakciou na skutkový stav. Autori štúdie 
konštatujú, že vďaka čiastočnému sprístupneniu 
turizmu pre osoby so zdravotným postihnutím bol 
zaznamenaný nárast intenzity cestovania zo strany 
seniorov a  osôb so zdravotným postihnutím, ale je 

1 ¦ Priestor parku je sprístupnený pre všetkých pomocou 
dômyselných terénnych úprav (Granada, Španielsko)
Foto: Fernando Alda

2 ¦ Vhodne aplikované prvky bezbariérovosti 
na pešej zóne (Prešov) Foto: Lea Rollová
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potrebné naďalej odstraňovať bariéry, aby bol eko-
nomický a spoločenský efekt výraznejší. 

V  štúdii Spolkového ministerstva hospodárstva 
a práce Rakúskej republiky Turizmus pre všetkých – 
bezbariérové navrhovanie a výstavba turistického 
a voľnočasového hospodárstva sa v časti Čo prine-
sie bezbariérovosť z ekonomického hľadiska? uvádza, 
že vybudovanie bezbariérového turizmu predpokladá 
celkový nárast turistov v EÚ o 260 miliónov, čím by 
sa zvýšil príjem o ďalších 166 miliárd eur. V tejto šta-
tistike sa však okrem zdravotne postihnutých turis-
tov počíta aj s ich sprievodcom, teda s rodinným prí-
slušníkom alebo osobným asistentom8.

1. Prostredie a diverzita jeho užívateľov
Ľudia so zdravotným postihnutím v  histórii boli 
a dodnes mnohokrát sú vytlačení na okraj spoločnos-
ti. Inakosť súvisiaca s ich telesným, zmyslovým ale-
bo mentálnym poškodením bola až do 20. storočia 
spájaná s predsudkami a poverami, vnímaná bola ne-
gatívne ako dielo diabla, strigônstvo, posadnutosť, 
trest rodičom za ich viny, zločiny a podobne. Napriek 
tomuto všeobecne zaužívanému stredovekému názo-
ru sa v histórii našli dobrodinci, ktorí sa snažili po-
môcť ľuďom „poznačeným osudom”. 

Vzťah spoločnosti k postihnutým osobám sa me-
nil v kontexte jej vnímania chudoby a milosrdenstva. 
S nástupom kresťanstva vznikali dobročinné spolky 
a  charitatívne zariadenia, ktoré poskytovali prístre-
šie alebo opateru ľuďom so zdravotným postihnu-
tím, chudobným a sirotám, ktoré boli veľmi skrom-
ne vybavené. Útulne, chudobince, lazarety, špitály 
a podobne boli často situované v okrajových častiach 
sídel preto, aby boli chorí a žobrajúci ľudia segrego-
vaní od ostatných obyvateľov. O akceptovaní ľudí so 
zdravotným postihnutím spoločnosťou a o zabezpe-
čovaní ich práv a slobôd možno hovoriť až od polo-
vice 20. storočia. V tomto období sa postupne me-
nilo aj myslenie spoločnosti, začali sa stavať prvé 
bezbariérové ústavné zariadenia, pracovné dielne 

pre invalidov, prípadne bezbariérové byty. Najväč-
ší rozmach tvorby bezbariérového prostredia možno 
datovať na prelom 20. a  21. storočia, keď sa začali 
celosvetovo prijímať legislatívne opatrenia s  cieľ-
om naplniť túto požiadavku. Tvorba bezbariérového 
prostredia sa stáva verejným záujmom. Metódy na-
vrhovania bezbariérového prostredia sa ustavične 
zdokonaľujú. V súčasnosti sa považuje metóda uni-
verzálneho navrhovania za jeden z najefektívnejších 
nástrojov na dosiahnutie inklúzie osôb so zdravot-
ným postihnutím do života spoločnosti. 

Univerzálne navrhovanie (Universal Design) je 
metóda tvorby prostredia, pri ktorej sa navrhujú také 
prostredia, budovy a  produkty, ktoré sú prístupné 
a užívateľné pre všetkých ľudí v čo najväčšej možnej 
miere bez toho, aby bola nevyhnutná adaptácia ale-
bo špecializovaný dizajn (Ron Mace). Na rozdiel od 
pôvodného prístupu tvorby, označovaného pojmom 
„bezbariérovosť“, sa pri univerzálnom navrhovaní 
nehľadí len na bezbariérové úpravy alebo tvorbu fy-
zického prostredia, ale aj na vytvorenie orientačných 
a  informačných systémov v  prostredí, redukuje sa 
zhoršená percepcia prostredia u skupín užívateľov 
s poruchami orientácie, odstraňujú sa bariéry v ko-
munikácii i poskytovaní služieb, prihliada sa na bez-
pečnosť užívateľov a podobne. Aby bolo možné túto 
metódu kvalitne uplatňovať, musia architekti a ur-
banisti zohľadňovať diverzitu užívateľov a  ich roz-
dielnych nárokov už vo fáze tvorby koncepcie stavby, 
„pri tvorbe verejných priestorov musí byť univerzálne 
navrhovanie zastúpené všetkými mierkami, od tých 
urbanistických cez architektonické až po interiérové 
a dizajnérske“9. 

2. Urbanistická tvorba turistických regiónov
Územné a krajinné plánovanie významne ovplyvňuje 
kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mestského, 
vidieckeho aj prírodného prostredia. Vplyv urbánne-
ho a krajinného prostredia na život jednotlivca a spo-
ločnosti je predmetom mnohých výskumov a inicia-
tív vo svetovom, európskom i  národnom meradle. 
„Urbánna slušnosť“, o ktorej možno podľa M. Zerva-
na a R. Špačka hovoriť „všade tam, kde možno objaviť 
prívetivosť, slušnosť, zdvorilosť, tolerantnosť, teda 
záujem nielen o seba, ale aj o iných ľudí a zároveň aj 
o domy, štvrte, celé mesto vrátane iných o nás, ma-
nifestovaný v konkrétnych priestorových, tvarových, 
objemových, farebných a  materiálových situáciách 
mesta“10. 

Na základe existujúcich príkladov z  praxe je pre-
ukázateľné, že takto humánne vytvorené prostredia 
sú komfortné a pozitívne prijímané všetkými užíva-
teľmi. Aby boli turistický región, mesto alebo obec 
prístupné pre všetkých užívateľov bez rozdielu, mu-
sia byť prijaté viaceré systémové opatrenia. Bezba-
rié rovo prístupné musia byť verejná doprava, verejné 

3 ¦ Vyhliadkový bod musí spĺňať základné 
prvky bezpečnosti (Hawai) 
Foto: Lea Rollová
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priestory, orientačné a  informačné systémy. Neza-
nedbateľnou zložkou sú aj opatrenia zvyšujúce bez-
pečnosť užívateľov prostredia. 

Byť mobilným je jednou z podmienok plnej reali-
zácie jednotlivca v spoločnosti. Územné plány miest 
musia mať preto dôsledne vypracovaný systém hro-
madnej dopravy, ktorý prepája všetky časti mestskej 
infraštruktúry a  okrajové obytné štvrte. Z  hľadiska 
univerzálnej prístupnosti prostredia je žiaduce zo-
hľadniť aj nároky obyvateľov s  poruchami pohybu 
a  orientácie, teda vybudovať bezbariérový systém 
dopravy, ktorý zahŕňa celú dopravnú infraštruktú-
ru (cestná sieť, chodníky, križovatky, dopravné stav-
by), jej vybavenie (nízkopodlažné vozidlá hromadnej 
dopravy, automaty na predaj a označovanie cestov-
ných lístkov) a dopravné služby (informačné centrá, 
úschovne batožín a pod.). Nezanedbateľnú úlohu zo-
hráva doplnenie informačných, orientačných a  ko-
munikačných systémov v doprave o výstupy vizuál-
ne, hlasové a  dotykové, teda o  tzv. multisenzorické 
formy vnímania. 

Verejne prístupné priestory
Verejne prístupné priestory poskytujú dostatok mož-
ností na stretávanie ľudí z  rôznych sociálnych, kul-
túrnych a  demografi ckých skupín, preto stratégia 
tvorby týchto otvorených priestorov musí byť orien-
tovaná na vytváranie primeraných podmienok pre 
všetky skupiny užívateľov. Verejný mestský pries-
tor je podľa J. Komrsku „… každý otvorený priestor 
v  meste, teda priestor pod šírou oblohou, ktorý je 
prístupný verejnosti a  je pre obyvateľov a návštev-
níkov čímsi príťažlivý. Priestor je verejne prístupný 
vtedy, ak má voľný vstup nepretržite alebo väčšiu 
časť dňa; považujem ho za verejne prístupný aj vtedy, 
ak je oplotený a správca ho uzatvára z prevádzkových 
dôvodov na čas určený na nevyhnutnú údržbu ale-
bo v nočných hodinách z bezpečnostných dôvodov“11. 
Pojem verejný priestor je teda široko koncipovaný a v 
turistickom regióne možno za verejné priestory po-
važovať nielen priestory v  rámci intravilánu mesta, 
ale aj verejne prístupné plochy extravilánu. Pokiaľ 
teda hovoríme o univerzálnom navrhovaní verejných 
priestorov, máme na mysli najmä bezbariérové prí-
stupy a  užívanie ulíc, peších zón, parkov, námestí, 
alejí, nábreží, priechodov, nadchodov a  podchodov, 
ale aj tvorbu bezbariérových turistických trás, sprí-
stupnenie vodných tokov a plôch, ako aj iných atrak-
tívnych priestorov v krajinnom prostredí. Tu je však 
nevyhnutné poznamenať, že takýto ideálny stav nie 
je možné dosiahnuť, preto je potrebné hľadať prime-
rané riešenia. 

Pri návrhu územnoplánovacej dokumentácie v ne-
zastavanom území nie je také náročné dodržať po-
žiadavky univerzálneho navrhovania, pokiaľ však nie 
je riešené územie na strmom svahovitom teréne. Pri 

vytváraní koncepcie riešenia územia je optimálne 
uprednostnenie pohybu peších pred automobilovou 
dopravou. Platí to najmä pri tvorbe mimoúrovňo-
vého križovania, kde by bolo vhodné viesť trasu pre 
peších tak, aby nemuseli prekonávať výškové roz-
diely a  cestnú komunikáciu navrhnúť pod úrovňou 
alebo nad úrovňou terénu. Komunikácie pre peších 
by mali byť optimálne vedené prevažne v smere vrs-
tevníc, to znamená, že sieť bezbariérových peších 
a cyklistických komunikácií, turistických trás, ako aj 
bezbariérovo riešené verejné priestory by mali byť 
východiskovým prvkom pri tvorbe koncepcie nového 
využitia územia. 

V  existujúcom zastavanom území, kde je nep-
riaznivá konfi gurácia terénu a sklon chodníkov väčší 
ako 1 : 20, je často problematické vytvoriť bezbarié-
rové komunikácie pre chodcov, preto je potrebné na-
vrhnúť aspoň vybratú sieť bezbariérových trás s prí-
pustným sklonom komunikácií pre peších 12, ktoré 
sprístupnia dôležité plochy bývania, prechodného 
ubytovania, občianskej vybavenosti a priestory urče-
né na rekreáciu. Ak nie je možné vytvoriť bezbarié-
rové trasy ku každému relevantnému bodu mestskej 
infraštruktúry, musí mesto, obec, alebo turistická 
agentúra zabezpečiť vhodný systém bezbariérovej 
kyvadlovej dopravy. 

Mestský mobiliár
Umiestnenie a  zabezpečenie mestského mobiliáru 
a prekážok trvalého aj dočasného rázu, napríklad in-
formačných a reklamných zariadení, letných terás pri 
reštauračných zariadeniach a podobne, musí rešpek-
tovať prirodzený pohyb chodcov a nesmie zasahovať 
do priechodnej šírky pešej komunikácie v  blízkos-
ti prirodzenej vodiacej línie a  takisto do priechod-
nej šírky umelej vodiacej línie13. Mestský mobiliár na 
pešej zóne sa osadzuje do pásov, pričom vhodné je 
striedanie mobiliáru s prvkami zelene. Pri osadzova-
ní mestského mobiliáru a vybavenia komunikácie pre 
peších je dôležité, aby boli všetky prvky ľahko identi-
fi kovateľné pre osoby so zrakovým postihnutím, pre-
tože nedostatočne označené predmety im môžu spô-
sobiť úrazy. Najväčším ohrozením s ú pre ne prekážky 
a  miesta s  výkopovými prácami na komunikáciách. 
Takisto môžu chodcov ohrozovať prvky, ktoré sú osa-
dené nižšie ako 2 200 mm a nevhodne upravená ze-
leň, ktorá zasahuje do komunikačného priestoru. 

Pri   tvorbe dizajnu prvkov mestského mobiliáru je 
vhodné použiť metódu univerzálneho navrhovania, 
aby sa zohľadnili nároky rôznych skupín užívateľov. 
Vhodné sú napríklad rôzne výšky sedacích plôch la-
víc, niektoré časti lavíc by mali byť doplnené podrúč-
kami, aby sa užívateľom uľahčilo sadanie a  vstáva-
nie. Letné terasy musia byť bezbariérovo prístupné, 
ak je stolovanie umiestnené na zvýšenej podeste, 
musí byť zabezpečený bezbariérový vstup pomocou 

4 ¦ Vedľa lavice je spevnená plocha, ktorá slúži na zasunutie 
kočíka alebo invalidného vozíka (Pearl Harbor, USA)
Foto: Lea Rollová
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nájazdovej rampy. Ak sú na pešej zóne pevne zabudo-
vané zvýšené stoly na občerstvenie v  stojacej polo-
he, musia byť doplnené aj o stôl v štandardnej výške, 
ktorý je vyhovujúci pre deti a pre osoby sediace na 
invalidnom vozíku. Nemožno zabudnúť ani na prv-
ky mestského mobiliáru slúžiace na hry a  zábavu, 
detské ihriská a  plochy na hru (maxi šach, bowling 
a pod.), ktoré musia poskytovať príležitosti na zapo-
jenie do hry aj osobám so zdravotným postihnutím.

Orientácia v priestore
Prehľadná orientácia vo verejnom priestore má vý-
razný vplyv na pocit pohodlia a pohody užívateľov. 
Spolu so základnými princípmi vizuálnej percepcie 
patria k prioritám tvorby všetkých verejných priesto-
rov. Orientácia v priestore sa zabezpečí prehľadným 
trasovaním komunikačných priestorov, použitím 
kontrastných farebných plôch, prípadne kontrast-
ným akcentom pásov s  prvkami mobiliáru. Základ-
nou podmienkou samostatného, bezpečného pohybu 
a možnosti orientácie zrakovo postihnutého človeka 
v prostredí je dostatok informácií, ktoré má možnosť 
získavať multisenzorickou formou, teda prostredníc-
tvom hmatu, sluchu, zraku a čuchu. Nevidiace oso-
by sa v priestore orientujú najmä pomocou prirodze-
ných a umelých vodiacich línií, pričom umelé vodiace 
línie sa spravidla navrhujú len na veľkých plochách 
a námestiach, ktoré neposkytujú dostatok prirodze-
ných vodiacich línií, teda rozhrania medzi rôznymi 
povrchovými materiálmi, styky medzi chodníkmi 
a stenami, alebo hmatovo vnímateľné pásy vytvore-
né z nádob so zeleňou, respektíve z iných výtvarných 
prvkov exteriéru. Vhodným orientačným prvkom sú 
tzv. akustické majáky, ktoré sú osadené nad vchod-
mi dôležitých budov a slúžia ako akustická informá-
cia pre zrakovo postihnutých užívateľov verejných 
priestorov. 

Informačné systémy
Súbor informácií o turistickom regióne, meste alebo 
obci poskytujú informačné kancelárie, ktoré musia 
byť realizované a  vybavené tak, aby dokázali splniť 
aj požiadavky osôb s poruchami pohybu a orientácie. 
Napríklad prehľadné mapy mesta alebo turistickej 
oblasti v tlačenej forme majú vyznačené hlavné body 
infraštruktúry, atrakcie, systém peších a dopravných 
trás, systém bezbariérových trás a  podobne, pomo-
cou ktorých sú cieľové objekty ľahko dosiahnuteľné. 
Pre osoby so zrakovým postihnutím sú vhodnou po-
môckou reliéfne mapy alebo situačné plániky. Uži-
točné a pre turistov atraktívne sú taktilné (dotykové) 
modely mesta, pešej zóny, budovy a podobne. Doty-
kové modely sú dnes bežnou atrakciou mnohých his-
torických centier európskych miest.

Prvky bezpečnosti
Bezpečnosť pri pohybe v mestskom prostredí je dôle-
žitou požiadavkou všetkých skupín užívateľov; naj-
mä osoby so zdravotným postihnutím a seniori po-
trebujú, aby boli všetky povrchové materiály použité 
s  ohľadom na bezpečnosť, napríklad na verejných 
priestranstvách by sa nemali vyskytovať žiadne klz-
ké povrchy, exteriérové rampy by mali byť použiteľné 
aj v  zimných mesiacoch, preto je vhodné, ak sú za-
strešené, prípadne aj vyhrievané. Do komunikačné-
ho priestoru by nemali zasahovať visiace predmety, 
ktoré by ohrozovali bezpečný pohyb chodcov, pričom 
osoby s poruchami zraku sú najviac ohrozenou skupi-
nou. Niektorí obyvatelia alebo turisti so zdravotným 
postihnutím môžu byť obzvlášť citliví na trestnú čin-
nosť alebo násilie. Je preto potrebné podniknúť bez-
pečnostné opatrenia, ako napríklad dobré osvetlenie 
verejných priestorov, kontrola vstupov do areálov 
alebo monitoring priestorov s pomocou kamerového 
systému14.

Charakteristické prostredia 
turistických lokalít
Jedným z  typických prvkov turistického regiónu sú 
turistické trasy. Pre osoby so zdravotným postihnu-
tím, seniorov a  rodičov s  malými deťmi je vhodné 
realizovať aj bezbariérové turistické trasy, ktoré sprí-
stupnia časti s  prírodnými atrakciami alebo miesta 
s pekným výhľadom na krajinu, miesta na pozorova-
nie vtáctva, zveri, rastlín, drevín a podobne. Takéto 
trasy sa navrhujú na miestach s priaznivou konfi gu-
ráciou terénu s miernejším sklonom a tvoria sa ako 
okruhy s  rôznou dĺžkou trasy, aby si dokázal každý 
turista vybrať podľa svojich schopností. Pozdĺž tra-
sy, najmä na atraktívnych miestach, sa situujú oddy-
chové plochy s  doplnkovými službami prípadne at-
rakciami, ktoré však nesmú zasahovať do hlavného 
komunikačného ťahu trasy. Na začiatku bezbariéro-
vej turistickej trasy a  na križovaní turistických trás 

5 ¦ Akropola je rovnako prístupná pre všetkých (Atény, Grécko)
Foto: Lea Rollová
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sa osadí turistická mapa a reliéfna mapa, ktorá po-
skytuje informácie o trasách, o ich dĺžkach, o atrak-
ciách, ktoré sa na trase vyskytujú a podobne. Pokiaľ 
sa pozdĺž bezbariérovej turistickej trasy nachádzajú 
informačné štítky, musia byť doplnené s  reliéfnym 
a Braillovým písmom. Štítky môžu označovať drevi-
ny, rastliny a podobne. 

Zdravotne postihnuté deti potrebujú voľnosť rov-
nako ako ostatné deti, najmä kvôli získaniu poci-
tu nezávislosti, samostatnosti a  sebadôvery, čo sú 
nevyhnutné podmienky pre ich prípravu do života. 
Potrebný rozlet im poskytuje detské ihrisko, ktoré 
stimuluje ich predstavivosť, evokuje chuť riskovať, 
kričať, šantiť a objavovať vo voľnom priestore. Mož-
nosť rozvoja na jednej strane a bezpečnosť na dru-
hej strane majú určovať smer uvažovania architekta 
pri navrhovaní detských ihrísk. Pri univerzálnom na-
vrhovaní detských ihrísk sa preferuje prehľadné dis-
pozičné členenie ihriska s  jednoduchou orientáciou 
a pre zmyslovo postihnuté deti je vhodné zabezpečiť 
interaktívne herné prvky poskytujúce dostatok doty-
kových, akustických a  zvukových informácií. Takéto 
herné prvky poskytujú atraktívne možnosti hry pre 
všetky deti. Všetky herné zariadenia potrebujú mať 
dostatočný okolitý priestor, aby bolo možné behať 
alebo jazdiť na vozíku alebo na bicykli dookola. Prí-
stupová komunikácia k priestoru na hranie musí byť 
spevnená, vybavená príležitostným sedením, aby si 
mohli deti v prípade potreby oddýchnuť. Pri navrho-
vaní ihriska nemožno zabudnúť na to, že postihnu-
té deti mávajú problém pri prekonávaní obyčajného 
rebríka. Sprístupnenie zvýšených herných zariadení 
pomocou rampy je univerzálnym riešením, pretože 
vyhovuje aj ťažko telesne postihnutým deťom. Ak 
sú nevyhnutné aj schody, musia byť riešené formou 
presadacieho systému, ktorý je vhodný pre telesne 
postihnuté deti s určitou fyzickou zdatnosťou, lebo 
pohyb po tomto systéme možno realizovať len po-
mocou rúk, bez vozíka15. 

Pri tvorbe koncepcie areálu prírodného kúpaliska je 
vhodné vybrať časť pláže s priaznivou konfi guráciou 
terénu s miernym spádom, ktorú budú užívať aj ro-
dičia s malými deťmi, seniori a osoby so zdravotným 
postihnutím. Celá koncepcia tvorby areálu sa ná-
sledne odvíja od tejto časti pláže, pretože musí mať 
zabezpečený prístup z  parkoviska, zo zastávky hro-
madnej dopravy a v blízkosti tejto pláže by sa mali 
situovať šatne na prezliekanie, športoviská a stánky 
s občerstvením. Na bezbariérovo prístupnej pláži sa 
môže vytvoriť vstup do vody pomocou rampy s mier-
nym sklonom, ktorá je ukončená spevnenou plochou 
pod vodnou hladinou. Pri tejto ploche sa môžu vytvo-
riť kóje, ktoré jednak slúžia ako držadlá pri vysadaní 
z vozíka a súčasne si v nich možno odložiť invalidné 
vozíky počas plávania vo vode, aby nedošlo k ich prí-
padnému „odplaveniu“. Na prezliekanie návštevníkov 

prírodného kúpaliska sa navrhujú prezliekacie šatne 
a pre návštevníkov so zdravotným postihnutím a pre 
rodičov s deťmi musí byť k dispozícii zväčšená prezlie-
kacia kabína a v jej bezprostrednej blízkosti bezbari-
érová sprcha, ktorá nemusí byť krytá.

3. Verejné priestory a budovy
Úspešné spoločnosti pôsobiace v sektore turizmu sa 
musia vedieť adaptovať na meniacu sa ponuku a do-
pyt. V  súvislosti s  predpokladaným starnutím oby-
vateľstva a tým aj zvyšovaním počtu ľudí s rôznymi 
poruchami pohybu a  orientácie je nevyhnutné, aby 
zohľadnili nároky aj týchto cieľových skupín. Univer-
zálne – bezbariérové riešenia zariadení zvyšujú ich 
kvalitu, funkčnosť prevádzky aj  trhovú cenu stavby 
a to vďaka existencii výťahov, komfortnejších komu-
nikačných priestorov alebo širších dverí.

Pri navrhovaní novostavieb alebo pri ich rekon-
štrukciách musia majiteľ, prevádzkovateľ zariadenia, 
manažér alebo špecialista na marketing v súčinnosti 
s architektom, spoznať a pri návrhoch zariadenia ak-
ceptovať aj špecifi cké nároky klientov so zdravotným 

6 ¦ Prístup na Akropolu pomocou výťahu (Atény, Grécko)
Foto: Lea Rollová
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postihnutím, seniorov, rodičov s malými deťmi a po-
dobne. Kľúčovými kritériami pri navrhovaní týchto 
zariadení musí byť bezpečnosť, adaptabilita pries-
torov, dobrá orientácia v  priestoroch a  nezávislosť 
návštevníkov, čo znamená, že každý by sa mal doká-
zať pohybovať vo všetkých častiach zariadení samos-
tatne, pokiaľ je to však vzhľadom na jeho zdravotný 
stav možné. Cieľom je, aby sa zabránilo segregácii 
návštevníkov so zdravotným postihnutím, teda ne-
mali by sa pre nich vytvárať osobitné priestory, ale 
mali by mať možnosť rovnocenne participovať na 
všetkých aktivitách, ktoré zariadenie poskytuje. Kaž-
dý návštevník by mal mať šancu zapojiť sa do po-
dujatí aktívne ako účinkujúci, prednášajúci alebo 
športovec, alebo pasívne ako divák alebo poslucháč 
kultúrnych, športových podujatí, prednášok či kon-
ferencií. Aj návštevníci s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie musia mať zabezpečené bezbari-
érové užívanie šatní, javiska, pódia, športoviska, ako 
aj hľadiska. Takisto by mali mať možnosť absolvovať 
relaxačné procedúry, napríklad pobyt v saune, v solá-
riu, v bazéne. Pokiaľ autor stavby počíta s týmito sku-
točnosťami už vo fáze tvorby koncepcie stavby, nie je 
problém vytvoriť priestory tak, aby vyhovovali náro-
kom všetkých, ťažšie je však zabezpečiť bezbariérové 
užívanie v existujúcich budovách. V ďalšej časti prís-
pevku budú preto stručne pomenované základné po-
žiadavky tvorby nebytových stavieb, ktoré sú typické 
pre sektor turizmu.

Pre novostavby zariadení, navrhnuté pomocou 
metódy univerzálneho navrhovania, je typickým zna-
kom vstup do objektu na úrovni pešej komunikácie. 
Pred vstupom do novostavby nie je vhodné predsa-
dené schodisko ani použitie zdvíhacích plošín. Pri 
návrhu horizontálneho, vertikálneho prepojenia 
priestorov, konštrukčného systému a pri dimenzova-
ní dverných otvorov, priechodov a veľkostí priestorov 
sa musí vychádzať z nárokov osôb sediacich na vozí-
ku, pretože majú najväčšie priestorové nároky a tiež 
najviac obmedzenú mobilitu najmä pri prekonáva-
ní výškových rozdielov. Pri dimenzovaní únikových 
ciest, ako aj hlavných spojovacích chodieb sa však 
musí vychádzať z potreby transportu nosidiel. Dispo-
zičné riešenie by malo byť prehľadné, najvhodnejší je 
pravouhlý systém komunikácií, ktorý umožňuje jed-
noduchú orientáciu v  objekte. Pri návrhu orientač-
ného a informačného systému je potrebné vychádzať 
z nárokov osôb so zrakovým a sluchovým postihnu-
tím, pretože tieto osoby majú najväčšie problémy 
pri orientácii v objektoch a pri slovnej komunikácii. 
Všetky informačné systémy musia byť riešené tak, 
aby poskytovali informácie najmenej dvoma spô-
sobmi zmyslového vnímania. Typickým znakom di-
zajnu vnútorných priestorov je kontrastné farebné 
riešenie funkčných celkov, ale aj kontrastné farby 
podláh, stien, dverí, schodiskových ramien, držadiel 

a  podobne. Kontrastné farby sú vhodnou orientač-
nou pomôckou pre hostí so zvyškami zraku, ale aj pre 
hostí s poruchami intelektu, pre seniorov a pre deti. 
Vedľa vstupných dverí do jednotlivých priestorov, 
by mali byť osadené informačné štítky s  reliéfnym 
a Braillovým písmom.

Pri zmenách dokončených stavieb je mnohokrát 
problematické vytvoriť optimálne podmienky bezba-
riérovosti. Cieľom je dosiahnuť debariérizáciu všet-
kých prevádzkových častí, ktoré sú prístupné pre ve-
rejnosť. V niektorých zariadeniach však nie je možné 
tento cieľ splniť. Do akej miery je objekt vhodný na 
debariérizáciu, to by mal posúdiť odborník na bez-
bariérové navrhovanie, ktorý musí zvážiť viaceré fak-
tory, ako napríklad primeranosť nákladov na úplnú 
debariérizáciu vzhľadom na veľkosť stavby, stupeň 
pamiatkovej ochrany stavby, konštrukčný systém 
a dispozičné riešenie stavby. Pokiaľ nie je možné rea-
lizovať debariérizáciu zariadenia v  plnom rozsahu, 
musí sa zariadenie usilovať urobiť aspoň také úpra-
vy, ktoré sú prijateľné a realizovateľné. V zásade by 
sa mali sprístupniť aspoň tie podlažia, na ktorých je 
debariérizácia možná. K nenáročným úpravám pat-
ria také, ktoré nevyžadujú zásah do stavebných kon-
štrukcií. Napríklad väčšina schodísk v  historických 
budovách má držadlá len na jednej strane schodis-
ka, takže montáž držadiel na druhej strane schodiska 
je nenáročné riešenie, ktoré uľahčí pohyb návštevní-
kom s poruchami chôdze a s poruchami zraku. V nie-
ktorých prípadoch postačí zväčšiť dverné otvory, pre-
miestniť nábytok a vybudovať bezbariérovú toaletu. 
Úpravy pre osoby so zrakovým postihnutím si spra-
vidla nevyžadujú stavebné úpravy, takže sú vykona-
teľné v ktoromkoľvek objekte. 

Ubytovacie zariadenia v sektore turizmu
Pohostinnosť by mala byť prioritou každého pre-
vádzkovateľa, pobyt v ňom by mal byť pre hostí prí-
jemnou skúsenosťou. Okrem vytvárania prívetivého 
a  estetického prostredia ubytovacieho zariadenia 
je veľmi dôležité venovať pozornosť uspokojovaniu 
potrieb a očakávaní hostí. Často práve táto skutoč-
nosť rozhoduje o prosperite ubytovacieho zariadenia. 
Dnes ponúkajú ubytovacie zariadenia svojim hosťom 
veľkú škálu služieb. Niektoré zariadenia sa špeciali-
zujú na konkrétne aktivity hostí, s čím súvisí aj ich 
ponuka služieb, ako napríklad garni hotel, horský ho-
tel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, 
boutique hotel. Okrem ubytovania hotelového typu 
sú na trhu zariadenia menšieho rozsahu, ako naprík-
lad penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, 
chatová osada alebo kemping. 

Pre hosťa so zdravotným postihnutím je na Slo-
vensku problematické nájsť ubytovacie zariadenie, 
ktoré je pre neho plne prístupné, o  čom svedčí aj 
Prieskum bezbariérovej prístupnosti ubytovacích 

zariadení na Slovensku, ktorý bol realizovaný v roku 
2009 v  rámci štúdie vypracovanej pre Ministerstvo 
hospodárstva SR16. Na účely prieskumu bol vykonaný 
prieskum v 51 ubytovacích zariadeniach, ktoré mali 
v publikácii: Hotel guide 2008, hotely a ubytovanie 
v Slovenskej republike pri opise zariadenia uvedený 
medzinárodný symbol prístupnosti. Všetky monito-
rované zariadenia vykonali debariérizačné úpravy pre 
hostí na invalidnom vozíku, ale na základe prieskumu 
je nevyhnutné skonštatovať, že vo väčšine prípadov 
neboli tieto úpravy dostatočné alebo neboli správne 
vykonané. Len 33 % z  ubytovacích zariadení, ktoré 
vyplnili zaslaný formulár a sú označené medzinárod-
ným symbolom prístupnosti, spĺňajú základné požia-
davky bezbariérovej prístupnosti z hľadiska nárokov 
hostí na invalidnom vozíku, ale ani jedno zo zariade-
ní nesplnilo požiadavky súvisiace s nárokmi osôb so 
zrakovým a sluchovým postihnutím. Treba však po-
znamenať, že pri každom z pozitívne hodnotených za-
riadení existujú drobné nedostatky, ktoré možno od-
strániť bez zásahu do stavebných konštrukcií.

Ak ubytovacie zariadenie ponúka služby pre klien-
ta so zdravotným postihnutím, malo by poskytovať 
bližšie informácie o bezbariérovosti zariadenia. V in-
formačných brožúrach alebo na webových stránkach 
sa informácia o  zariadení často obmedzuje na údaj 
„prístupné pre hostí na vozíku“, alebo je pri zariadení 
uvedený len medzinárodný symbol bezbariérovej prí-
stupnosti. To môže spôsobiť, že hosť až po príchode 
do zariadenia zistí, že to, čo je v informačných zdro-
joch označené ako „prístupné“, pre neho často také-
to nie je. Klienti s  elektrickým invalidným vozíkom 
sa mnohokrát nedokážu v  zariadeniach pohybovať, 
pretože takýto vozík má väčšie priestorové nároky. 
Hostia sa často sťažujú, že nemôžu využívať všetky 
služby, ktoré zariadenie ponúka, alebo že sa naprík-
lad nedostanú na balkón svojej izby. V informačných 
materiáloch ubytovacích zariadení by sa mali uvá-
dzať podrobnejšie informácie o  bezbariérovej prí-
stupnosti, napríklad šírky dverných otvorov, bližšie 
údaje o  vybavení kúpeľne, či je zariadenie vybave-
né doplnkovými pomôckami pre hostí s  poruchami 
zraku alebo sluchu a  podobne. Osoby so zrakovým 
postihnutím sú často odkázané na pomoc vodiaceho 
psa, preto by mala byť jeho prítomnosť vo všetkých 
prevádzkových častiach zariadenia akceptovateľná. 
Takisto je vhodné vopred upozorniť, ak niektoré časti 
ubytovacieho zariadenia nespĺňajú požiadavky bez-
bariérovej prístupnosti. Predišlo by sa tým mnohým 
nedorozumeniam a konfl iktom. Pri navrhovaní uby-
tovacieho zariadenia je žiaduci komplexný prístup 
založený na spolupráci architekta, majiteľa, prevádz-
kovateľa, prípadne manažmentu zariadenia.

Ubytovacie zariadenia majú mnohokrát okrem fun-
kcie ubytovania aj doplnkové funkcie, najčastejšie 
konferenčné priestory a priestory na relax. Tak, ako 
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bolo spomenuté, aj tieto priestory musia slúžiť všet-
kým klientom zariadenia. 

Hotelové priestory sú často rozšírené o  konfe-
renčné sály, ktoré musia byť vybavené technickými 
pomôckami, aby bolo zabezpečené vnímanie pre-
zentácii viacerými spôsobmi zmyslového vnímania 
napríklad indukčnou slučkou, FM systémom alebo 
infračerveným systémom na prenos a  zosilňovanie 
zvuku a digitálnym textovým displejom, na ktorom 
sa zobrazuje hovorené slovo, čo uľahčí vnímanie pre-
zentácie hosťom s poruchami sluchu. Priestor konfe-
renčnej sály musí mať kvalitnú akustiku, je potreb-
né zaistiť optimálny čas dozvuku a  zrozumiteľnosť 
reči, ako aj vyriešiť dostatočnú zvukovú izoláciu sá-
lového priestoru od okolia. Všetky priestory musia 
mať dostatočné elektrické rozptýlené osvetlenie, čo 
uľahčuje situáciu hosťom so sluchovým aj zrakovým 
postihnutím.

Ak má ubytovacie zariadenie vo svojom vybavení 
priestor teplej haly s  bazénom, je potrebné zabez-
pečiť vstup do bazéna aj osobám s ťažkým telesným 
postihnutím pomocou mobilného zdvíhacieho zaria-
denia. Návštevníci s ľahším stupňom telesného pos-
tihnutia, ale aj niektorí návštevníci na vozíku dokážu 
do bazéna vstupovať po schodoch, pričom schody im 
môžu slúžiť ako presadacie stupne. Pre návštevníkov 
so zrakovým postihnutím je vhodné vytváranie fa-
rebných kontrastov medzi podlahou a stenou, medzi 
dverami a  stenou, prípadne farebne odlíšený okraj 
bazéna, čo im uľahčuje orientáciu v priestore. Okolo 
bazénov by mal byť vytvorený pás odlišnej textúry, 
ktorý slúži ako varovný pás. Takisto hala s bazénmi 
by mala mať dobré akustické vlastnosti. Toto opat-
renie nielen eliminuje vysokú hladinu hluku v teplej 
hale, ale uľahčuje aj dorozumievanie hostí so slucho-
vým a  zrakovým postihnutím. Podlahové materiály 
vo všetkých priestoroch musia mať ľahko udržiava-
teľný a protišmykový povrch.

Potná kabína alebo kabína solária v  relaxačnej 
časti ubytovacieho zariadenia musí poskytovať do-
statočne veľký podlahový priestor, aby v  nich bolo 
možné manévrovanie s  invalidným vozíkom. Po ob-
vode potnej kabíny sa inštalujú držadlá, ktorých sa 
možno pridržiavať pri presadaní na jednotlivé lavi-
ce. Pred výhrevným telesom musí byť zábradlie, aby 
nedošlo k prípadnému popáleniu hostí so zrakovým 
postihnutím. Na ochladzovanie po saunovaní je pre 
hostí s poruchami mobility vhodnejšia studená spr-
cha alebo oblievanie vodou zo stropného zásobníka, 
lebo mnohé osoby s ťažšími poruchami mobility ne-
dokážu využívať účinok ochladzovacieho bazéna. Na 
prezliekanie a očistu tela je pre návštevníkov s poru-
chami mobility vhodná špeciálna hygienická kabína. 
Takáto kabína poskytuje požadovanú mieru intimity. 
Ak zariadenie ponúka viac aktivít v rámci priestorov 
wellness, optimálne je navrhovať priestory šatní tak, 

aby ich mohli využívať všetci návštevníci bez rozdielu 
v zmysle princípov univerzálneho navrhovania, teda 
bez segregácie osôb so zdravotným postihnutím.

Multisenzorické prezentácie 
v múzeách a galériách 
Výstavné priestory v múzeách a galériách musia byť 
navrhnuté tak, aby vystavené exponáty boli prístup-
né a  vnímateľné pre všetkých návštevníkov. Najp-
rogresívnejšie formy expozície sú interaktívne, teda 
vhodné exponáty by mali byť sprístupnené vizuálne, 
taktilne, akusticky a  aj formou experimentu. Vizu-
álnu percepciu vybratých umeleckých diel a  histo-
rických predmetov, ako aj informáciu o  ich obsahu, 
umeleckom zámere je takisto žiaduce transformo-
vať do taktilnej a akustickej formy. Napríklad obra-
zy predstavujú rôzne predmety a javy, ktoré by mali 
byť sprístupnené formou reprodukcie v  reliéfnom 
vyhotovení s  opisom vo viacerých formátoch nap-
ríklad veľkým písmom, Braillovým a  reliéfnym pís-
mom a audio nahrávkou. Opis je vhodným doplnkom 
pri vnímaní reliéfneho obrazu, dáva šancu rozlišo-
vať a  identifi kovať rôzne časti obrazu, aby zrakovo 
postihnuté osoby získali príbeh, ktorý chcel autor 
svojím obrazom povedať. Na pozorovanie exponátov 
však možno použiť aj ďalšie kompenzačné pomôc-
ky, napríklad optické lupy, televízne lupy, teleskopy, 
mikroskopy. Takýmito opatreniami sa zvýši atraktivi-
ta výstavných priestorov pre všetkých návštevníkov. 
Vo výstavných priestoroch je potrebné poskytnúť 
ucelený systém informačných a  orientačných prv-
kov, pozostávajúci z  vodiacich línií alebo vodiacich 
držadiel, taktilných, akustických a  vizuálnych prv-
kov. Vhodnou pomôckou môžu byť vodiace držadlá, 
situované pozdĺž trasy pred jednotlivými exponátmi, 
do ktorých môže byť integrovaná hlasová informácia 
o exponáte, ktorá môže byť aktivovaná pomocou tla-
čidla alebo fotosenzorom17.

Zhromažďovacie priestory
V zhromažďovacích priestoroch a v hľadiskách, nap-
ríklad kultúrnych, športových stavieb a v konferenč-
ných priestoroch sa musia navrhnúť vyhradené mies-
ta pre osoby s  obmedzenou schopnosťou pohybu 
a  orientácie. V  zmysle platnej legislatívy musí byť 
v  hľadisku kultúrneho zariadenia alebo v  priestore 
na zhromažďovanie osôb vyhradené 1 % z  kapacity 
sedadiel na umiestnenie osoby na vozíku a v hľadis-
ku športových zariadení to musí byť najmenej 5 ‰ 
z celkového počtu miest na sedenie. Vyhradené mies-
ta sa situujú v blízkosti únikových východov, nesmú 
však zasahovať do únikových ciest. 

V kultúrnych a multifunkčných zariadeniach musí 
byť najmenej jedna  šatňa pre účinkujúcich riešená 
tak, aby vyhovovala požiadavkám osôb s  obmedze-
nou schopnosťou pohybu a  orientácie. Šatne pre 

9 ¦ Vystavené exponáty vnímateľné hmatom SNM (Bratislava)
Foto: Zuzana Čerešňová

8 ¦ Orientačná reliéfna mapa turistickej lokality 
s Braillovým a reliéfnym písmom (Pearl Harbor, USA)
Foto: Lea Rollová

7 ¦ Sprístupnenie vyhliadkových bodov na turistickej trase  
pre všetkých turistov (Waimea Canyon, Hawai)
Foto: Lea Rollová
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športovcov v športových zariadeniach by sa mali si-
tuovať na tom istom podlaží, ako je hracia plocha, te-
locvičná sála alebo teplá hala bazénov. V športových 
halách, kde je väčšia kumulácia športovcov, musí byť 
najmenej jedna bunková šatňa pre ženy a jedna pre 
mužov navrhnutá metódou univerzálneho navrho-
vania tak, aby poskytovala priestor na prezliekanie 
a odkladanie šatstva aj zdravotne postihnutým špor-
tovcom. Šatne pre návštevníkov bazénových zariade-
ní sú zväčša vybavené prezliekacími kabínami, preto 
najmenej dve kabíny musia priestorovo a vybavením 
zodpovedať požiadavkám osôb na vozíku. Zväčše-
né kabíny môžu súčasne slúžiť ako rodinné kabíny. 
V mnohých bazénových zariadenia sa situuje tzv. bez-
bariérová šatňová jednotka18, ktorá segreguje náv-
števníkov so zdravotným postihnutím od ostatných 
návštevníkov, čo je však pri tomto type zariadení vše-
obecne akceptovateľné. Pri zmenách dokončených 
športových alebo kultúrnych stavieb sa mnohokrát 
nedajú bezbariérovo sprístupniť priestory šatní a hy-
gieny, preto sa musí realizovať aspoň jedna špeciálna 
hygienická kabína spoločne pre mužov a  ženy. Táto 
kabína slúži na prezliekanie a  vykonávanie hygieny 
návštevníkov so zdravotným postihnutím, prípadne 
rodičov s  deťmi, pričom skrinky na odkladanie vecí 
sa zväčša situujú mimo priestoru hygienickej kabíny. 

4. „Turizmus pre všetkých“ na Slovensku
Otázka budovania fungujúceho „turizmu pre všet-
kých“ na Slovensku predstavuje medzirezortný prob-
lém, ktorý je potrebné riešiť na vládnej, regionálnej 
aj samosprávnej úrovni. Základným predpokladom je 
vybudovanie bezbariérovej infraštruktúry. Pri deba-
rié rizácii prostredia a zariadení sa však nemožno kon-
centrovať len na osoby s telesným postihnutím, prí-
padne osoby na invalidnom vozíku, ako je to bežnou 
praxou, ale musia sa zohľadniť aj nároky ostatných 
skupín zdravotného postihnutia a  nároky seniorov, 
ktorí môžu mať rôzne poruchy mobility a orientácie. 
Univerzálne navrhovanie, a  teda prostredie bez ba-
riér vo fyzickom prostredí, v orientácii a komuniká-
cii je jednou z podmienok postupnej inklúzie týchto 
diskriminovaných skupín obyvateľstva do života spo-
ločnosti. Odstraňovanie bariér v prostredí je dlhodo-
bý proces a mal by byť rozdelený do viacerých etáp 
implementácie:
1. Legislatívna úprava stavebných predpisov
2. Edukácia a propagácia problematiky „turizmu pre 

všetkých“
3. Sprístupnenie stavieb a prostredia v turistickej 

destinácii 
4. Certifi kácia bezbariérovej prístupnosti stavieb
5. Motivačné stimuly pre majiteľov/prevádzkovate-

ľov zariadení 
V  stavebnej legislatíve SR nie sú uvedené zásady 
bezbariérovej prístupnosti turistických zariadení 
a  služieb, mali by preto byť prijaté príslušné legis-
latívne opatrenia, v ktorých by boli stanovené požia-
davky na vytváranie bezbariérových trás a  objektov 
vo fáze územného plánovania a následne požiadav-
ky na bezbariérové riešenia stavieb turistického sek-
tora. Z hľadiska turizmu je potrebné tiež vytvorenie 
jednotného systému piktogramov a orientačných po-
môcok pre osoby so zrakovým postihnutím. Jednot-
livým zariadeniam, produktom a službám by sa mali 
prideľovať značky bezbariérovej kvality formou certi-
fi kácie, ktorá by mohla byť založená na báze dobro-
voľnosti. Motiváciou pre certifi kačný proces by bol 
fakt, že napríklad certifi kované ubytovacie zaradenia 
by mohli byť zaradené do medzinárodnej siete bez-
bariérových ubytovacích zariadení. Hosťom so zdra-
votným postihnutím by certifi kácia zaručila kvalitu 
poskytovaných služieb, a preto by bola rozhodujúca 
pri výbere konkrétneho zariadenia.

V  súčinnosti s  odborníkmi na bezbariérovú prí-
stupnosť a  organizáciami, prípadne s  agentúrami 
cestovného ruchu, by mal byť vypracovaný strategic-
ký plán budovania „turizmu pre všetkých“ – vybrať 
by sa mali niektoré vhodné lokality, ktoré majú dob-
rú dopravnú dostupnosť (leteckú, železničnú, cestnú) 
a súčasne ponúkajú prírodné atrakcie, ako sú turis-
tické trasy, liečivé pramene, vínne cesty, agroturis-
tiku a podobne. Napríklad debariérizácia kúpeľných 

10 ¦ Výťahom sa možno dostať od suterénu až na zelenú 
strechu (Academy of Sciences, San Francisco, USA)

Foto: Lea Rollová
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zariadení na Slovensku by mohla byť vhodným eko-
nomickým impulzom na rozvoj zdravotného turizmu 
a wellness turizmu. Najvhodnejšie sú také turistické 
lokality, ktoré sú v blízkej nadväznosti na diaľničnú 
sieť, pretože mnoho zdravotne postihnutých osôb 
cestuje na dovolenku vlastným autom, ktoré im za-
bezpečí mobilitu v rámci destinácie. 

Vhodným adeptom na vybudovanie bezbariérového 
mesta sú Košice, ktoré medzinárodná komisia vybrala 
ako „Európske hlavné mesto kultúry“ na rok 2013 spo-
lu s Marseille, čo súčasne zaväzuje štátnu správu a sa-
mosprávu mesta, aby boli pripravení prijať všetkých 
hostí z Európy vrátane seniorov a tiež tých, ktorí majú 
zdravotné postihnutie. Bezbariérová prístupnosť kul-
túry pre všetkých je uvedená aj ako jedna z podmienok 
projektu „Európske hlavné mesto kultúry“.

Podporiť by sa mali projekty zamerané na školenia 
prevádzkovateľov turistických a kúpeľných zariadení, 
pracovníkov agentúr turizmu na celonárodnej aj na 
lokálnej úrovni, ale aj školenia architektov a projek-
tantov. Témy seminárov by mali byť zamerané na od-
straňovanie bariér a  na nevytváranie nových bariér 
v exteriérovom a  interiérovom prostredí, v doprave, 
ako aj na bezbariérovú komunikáciu a poskytovanie 
informácií a služieb pre klientov so zdravotným pos-
tihnutím a seniorov. 

Na Slovensku je problematika tvorby bezbariérové-
ho prostredia u odbornej verejnosti často podceňo-
vaná a mnohokrát chápaná v zúženom spektre ram-
pa – výťah – bezbariérová toaleta. Mnohí urbanisti, 
architekti a stavební inžinieri nepoznajú dostatočne 
nároky osôb so zdravotným postihnutím, najmä osôb 
so zrakovým a sluchovým postihnutím a pri navrho-
vaní stavieb alebo pri rekonštrukcii stavieb postupu-
jú podľa zaužívanej metódy tvorby pre „priemerné-
ho človeka“, ktorá je v súčasnosti neakceptovateľná. 
Prvky bezbariérovosti sa snažia uplatňovať v zmysle 
platnej legislatívy, ktorá však nedostatočne vystihu-
je danú problematiku. Za problematické možno po-
važovať aj označovanie stavieb alebo produktov me-
dzinárodným symbolom prístupnosti. Súčasná prax 
je taká, že mnoho objektov a produktov označených 
týmto symbolom nespĺňa stavebné predpisy, lebo ne-
existuje účinná forma kontrolného mechanizmu ani 
autorizovaná osoba, ktorá by posúdila oprávnenosť 
používania tohto označenia. Tieto fakty majú čas-
to vplyv na zníženie užívateľskej kvality stavieb, čo 
môže v praxi spôsobiť mnohé nedorozumenia a spory. 

Vhodným nástrojom úspešného implementova-
nia problematiky bezbariérového turizmu do praxe 
sú fi nančné a  motivačné stimuly, ktoré podporujú 
výskum, edukáciu, ako aj realizáciu projektov súvi-
siacich s bezbariérovým turizmom. Dotácie na všet-
ky projekty súvisiace s  rozvojom turizmu by mali 
byť posudzované aj s prihliadnutím na zabezpečenie 
prístupnosti pre všetkých klientov. Na propagáciu 

„turizmu pre všetkých“ môžu slúžiť aj bezbariérovo 
prístupné webové stránky, na ktorých sú zverejne-
né informácie súvisiace s  bezbariérovým turizmom, 
pozitívne príklady z praxe, informácie o jednotlivých 
destináciách, ubytovacích zariadeniach, o  bezbari-
érových kultúrnych a  športových podujatiach a  po-
dobne. Organizovať a medializovať by sa mali rôzne 
propagačné, výstavné a súťažné podujatia súvisiace 
s touto problematikou.

Téma vytvárania „turizmu pre všetkých“ je v súčas-
nosti naliehavá nielen vzhľadom na deklarované po-
žiadavky zabezpečenia integrácie diskriminovaných 
skupín do života spoločnosti, ale aj vzhľadom na zvý-
šený záujem o cestovanie zo strany seniorov a osôb 
so zdravotným postihnutím. Frekvencia cestovania 
týchto skupín obyvateľstva by sa pravdepodobne 
ešte zvýšila, ak by sa v sektore turizmu zlepšili pod-
mienky prístupnosti, teda ak by boli poskytnuté pat-
ričné bezbariérovo prístupné priestory a služby a ak 
by okrem neprekonateľných architektonických bariér 
nemuseli zápasiť aj s bariérami v myslení ľudí. 

1 Poznámka: pojem je z angl. „Tourism for All“, v praxi sa 
používa aj spojenie „accessible tourism“ (prístupný turizmus). 
Aktivity súvisiace s tvorbou prístupného turizmu zastrešuje 
medzinárodná nezisková organizácia ENAT, ktorej cieľom je 
formou rôznych aktivít, konferencií a zverejňovania pozitívnych 
príkladov z praxe napomáhať pri aktivizácii a propagácii 
bezbariérového cestovania. http://www.accessibletourism.org/
2 http://www.bits-int.org/en/index.php
3 Štatistický úrad SR: EÚ SILC 2009 – Zisťovanie o príjmoch 
a životných podmienkach domácností v SR.
4 SCHENNER, Johan UDOLF-STOBL, Elisabeth: Tourismus für 
Alle – Barrierefreies Planen und Bauen in der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft. Wien: Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend & Wirtschaftskammer Osterreich, 2009, s. 2.
5 EUROSTAT: Europe in fi gures – Eurostat yearbook. In the spot-
light - Demographic change: challenge or opportunity? Eurostat, 
2008, Figure SP.11: Population projections, EU –27, s. 30.
6 NEUMANN, Peter – REUBER, Paul: Ökonomische Impulse 
eines barrierefreien Tourismus für alle. Dok. Nr. 526. Berlin: 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2004. Teil: 
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