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ÚVOD 

 
Cestovní ruch v současném světě patří mezi významná odvětví národního hospodářství řady 

zemí světa včetně České republiky. Podporuje zaměstnanost, pozitivně ovlivňuje platební 

bilanci státu, má kladný vliv na rozvoj infrastruktury a podporuje malé a střední podniky.  

Trendem, který je nutné při tvorbě strategií cestovního ruchu v destinacích brát v úvahu, je 

skutečnost, že poptávka určuje nabídku. Do rozvoje cestovního ruchu se zapojují nové 

segmenty, na něž poskytovatelé služeb cestovního ruchu i celé destinace musí reagovat a 

vytvářet pro ně vhodné podmínky, odpovídající nabídku služeb či vhodné turistické produkty. 

Důležitá je i otázka lidského kapitálu a problematika vzdělanosti či inkluze.   

Cestovní ruch a cestování je pro mnohé samozřejmou aktivitou a málokdy si uvědomujeme, jak 

a které překážky při tom překonáváme. Právě tyto bariéry a jejich neznalost mohou být pro 

osoby s handicapem (ale nejen pro ně) limitující a vysoce omezující.  

Všechny tyto skutečnosti vedly kolektiv autorů, na základě výstupů z mezinárodní konference  

„Cestovní ruch pro všechny – inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů“ k sestavení této 

kolektivní monografie, která chce přispět k inkluzi dané cílové skupiny na obou stranách (jako 

cestovatelů i zaměstnanců v cestovním ruchu) i vzájemnému česko-německému soužití. Chce 

motivovat poskytovatele služeb cestovního ruchu i celé destinace k postupnému zpřístupňování 

jednotlivých atraktivit či celkového terénu. 

 

Mezinárodní konference „Cestovní ruch pro všechny – inkluze a lidský kapitál pro rozvoj 

regionů“ byla uspořádána EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit ve 

spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. a  za podpory Česko-německého fondu 

budoucnosti v německém Silberbachu 14. – 15. listopadu, 2019. Na mezinárodní konferenci 

byla mj. představena i publikace Freizeit Inklusiv (Volný čas inkluzivně; Netzwerk Inklusion 

Landkreis Tirschenreuth und Stadt Mitterteich: Freizeit Inklusiv: ein Freizeitführer zur 

Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen und Familien, 2016, 80 s.), která je 

výsledkem výzkumu a konkrétní práce pí Doris Scharnagl-Lindinger, zastupující zmocněnkyně 

pro lidi s postižením okresu Tirschenreuth a pí Christiny Ponader, speciální pedagožky M.A. 

(FH) – Koordinátorky Netzwerk Inklusion Landkreis Tirschenreut. Obě autorky výzkumu na 

konferenci aktivně vystoupily.  
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Součástí kolektivní monografie jsou i výsledky primárního výzkumu zaměřeného na 

problematiku cestovního ruchu pro všechny. První z výzkumů byl zaměřen na poptávku 

cestovního ruchu. Jeho cílem bylo zjistit a specifikovat zájem osob s handicapem – osob na 

invalidním vozíku – o cestovní ruch, ověřit si např. v jakém ročním období nejčastěji cestují či 

kde vnímají největší překážky při cestování. Druhý z výzkumů se týkal nabídky vybraných 

destinací s cílem zjistit jejich přístupnost pro všechny návštěvníky. Výzkum byl zaměřen na 

vybrané zařízení cestovního ruchu, a to na turistická informační centra, atraktivity cestovního 

ruchu a ubytovací zařízení. Zkoumanými destinacemi byly Kraj Vysočina a Spolková země 

Sasko.  

 

 

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. 

Dr. Ing. René Milfait, Ph.D.  

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.  

Ing. Roman Kořán 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Konference nám připomenula, abychom mysleli na všechny skupiny lidí s určitým 

znevýhodněním, tedy nejen pouze často zmiňované vozíčkáře, ale také osoby se sluchovým, či 

zrakovým postižením, mentálním postižením, či jinak znevýhodněné osoby, kterým je potřeba 

ve společnosti pomáhat. Osobně jsem se dozvěděl mnoho možností, jak mohu pomoci a přispět 

svým hlasem k lepšímu životu handicapovaných nejen v prostředí turismu, ale i světa jako 

takového.“  

Tomáš Rada, student 2. ročníku oboru Cestovní ruch, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

 

„Konference mi přinesla nový a zajímavý pohled na cestovní ruch, kde je inkluze často 

opomíjená a mělo by se na ni zaměřit více finančních prostředků.“ 
Martina Cábová, studentka 2. ročníku oboru Cestovní ruch, Vysoká škola obchodní v Praze, 

o.p.s.  

 

„Tato oblast cestovního ruchu se stále rozšiřuje, zároveň je velmi důležitá a podle mého názoru 

tvoří zajímavé téma pro závěrečné práce, které mohou poskytnout zajímavé řešení v praxi.“ 

Matěj Pejsar, student 2. ročníku oboru Cestovní ruch, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 
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Lidskoprávní rámec pro důstojné utváření bezbariérové osobní 

mobility osob s postižením 

René Milfait, EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 

 

Úvodem 

EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit ve spolupráci s Vysokou 

školou obchodní v Praze, o.p.s. uspořádaly za podpory Česko-německého fondu budoucnosti 

v německém Silberbachu (Domě Sociální akademie) mezinárodní konferenci s názvem 

Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů (listopad 2019). 

Vystoupila na ní při přednáškách a workshopech řada odborníků – mezi nimi i lidé s postižením 

-  s konkrétními, vzájemně se doplňujícími tématy.  

Tento příspěvek pohlédne na téma konference, resp. konkrétně pak na osobní mobilitu lidí 

s postižením z lidskoprávní perspektivy. Lidskoprávní perspektiva tvoří základ a rámec pro 

dílčí témata, otázky, problémy, rozvoj, úkoly a závazky dané problematiky. Tím také odkáže 

na všechny příspěvky konference a této publikace, aniž by je musel citovat. 

Poukáže na inovační potenciál Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen 

Úmluva; konference i příspěvek přinášejí svůj díl k výročí ratifikace v roce 2009), zohlední 

všechny kategorie a dimenze nedělitelných (základních) lidských práv, tzv. triádu 

lidskoprávních povinností („to respect, to protect, to fullfil“/respektovat, chránit, zajišťovat), 

propojení individuální,  meziosobní i sociální etiky a předloží příklady dobré praxe. S ohledem 

na cílové skupiny budou některé části napsány ve snadném čtení či aspoň lehce srozumitelném 

jazyce a bude zvolen vhodný druh písma. 

 

Osoby s postižením 

Protože se hovoří a píše o lidech s postižením, bude vhodné si nejprve ujasnit, kdo do této 

skupiny osob patří. Vymezení bude respektovat aktuální, lidskoprávní pojetí dle Úmluvy. Ta 

mezi lidi s postižením počítá ty, kdo „mají dlouhodobé tělesné, duševní (mental, seelisch), 

mentální (intellectual, geistig) a smyslové (sensory, Sinnesbeeinträchtigung) poruchy 

(impairments), které jim mohou v interakci s různými bariérami bránit v plné, účinné a 

rovnoprávné účasti na životě společnosti“ (čl. 1 Účel; Preambule písmeno e).1  

 
1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 2006. 

Dostupné na: https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim (30. 12. 2019). Byla 

přijata na globální úrovni, tj. Generálním shromážděním OSN. Pro Českou republiku začala Úmluva – po její 

https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim
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Postižení je zde výsledkem vztahu mezi osobami s poruchami (impairments) a bariérami, které 

spočívají v postojích a faktorech prostředí a brání rovnoprávné úplné a účinné účasti dotyčných 

lidí na životě společnosti. Zahrnuty jsou tedy nejen vnitřní postoje lidí, ale i společenské 

struktury (sociální vyloučení, diskriminace: př. schody při vstupu do restaurace a lidé na 

vozíčku; chybějící překlady do znakové řeči pro neslyšící osoby; semafory bez akustického 

signálu pro nevidomé osoby; celkově a obecně viz Preambuli Úmluvy písmeno k). 

 

Problematika osob s postižením - jako jedné ze zvláště zranitelných skupin – se objevuje i 

v lidskoprávním dokumentu na regionální úrovni (zde EU): Listina základních práv EU uznává 

a respektuje – ve své Hlavě III Rovnost a jejím článku 26 Integrace lidí s postižením – nárok 

lidí s postižením na opatření, která mají zajistit jejich samostatnost, sociální a profesní začlenění 

a účast na životě společnosti.2 

 

V Německu žije dle statistik 7,8 milionů lidí se závažným postižením (tj. 9,4 % obyvatelstva). 

K nim lze ještě pak připočíst osoby s dlouhodobým chronickým onemocněním, s psychickým 

onemocněním či jiným handicapem, kteří všichni nějak narážejí na bariéry a jejichž možnosti 

se účastnit společenského života jsou tím omezeny. Proto sami lidé s postižením a/či odborníci 

v jejich doprovázení hovoří o tom, že člověk není postižený, ale stává se člověkem s 

postižením.3 Což právě odpovídá vymezení postižení dle Úmluvy.   

 

Základní principy a pojmy Úmluvy 

Úmluva uvádí ve svém článku 3 tyto základní principy: respekt k vrozené důstojnosti člověka, 

k jeho individuální autonomii, včetně svobody přijímat vlastní rozhodnutí i nezávislosti na 

druhých; nediskriminaci; úplnou a účinnou účast na životě společnosti a zapojení/inclusion do 

společnosti; respektování odlišnosti lidí s postižením a akceptace těchto lidí jako součásti lidské 

pestrosti/diversity lidstva; rovnost příležitostí; dostupnost; respektování rozvíjejících se 

 
ratifikaci – platit od 28. října 2009 a pro Spolkovou republiku Německo od 26. března 2009: Übereinkommen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Dostupné na: 

https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf (30. 12. 2019). 
2 Charter of Fundamental Rights of European Union/Listina základních práv Evropské unie (2012/C 326/02). 

Dostupné na: http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:CS:PDF 

(31. 12. 2019); Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE (31. 12. 2019). 
3 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland, Berlin: 2019, 92 S. 

Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
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schopností dětí s postižením a respekt k jejich právu na zachování jejich identity; rovnoprávnost 

mužů a žen. 

Hlavní principy Úmluvy zahrnují a vystihují cíl rovnoprávného soužití lidí s postižením a bez 

něho. Jednotlivé principy jsou pak zabezpečeny prostřednictvím jednotlivých práv (např.  

participace dle čl. 4, zvyšování povědomí dle čl. 8, přístupnost dle čl. 9, nezávislý způsob života 

a zapojení do společnosti dle čl. 19, osobní mobilita dle čl. 20, vzdělání dle čl. 24). 

Po vysvětlení některých důležitých pojmů Úmluvy se podíváme na vyvážený vztah autonomie 

a sociální inkluze. 

Úmluva (čl. 2) používá pojmy, které jsou také významné pro naše téma, takto: 

Komunikace zahrnuje „řeč, zobrazení textu, Braillovo písmo, dotekovou komunikaci, zvětšené 

písmo, přístupná multimediální zařízení, jakož i psaný jazyk, zvukové systémy, jednoduchou 

formu řeči, digitalizovaný hlas a augmentativní a alternativní způsoby, prostředky a formáty 

komunikace, včetně dostupných informačních a komunikačních technologií.“ 

Jazyk zahrnuje „mluvený a znakový jazyk a další formy nonverbální komunikace.“ 

Diskriminace na základě zdravotního postižení znamená „jakékoli činění rozdílu, vyloučení 

nebo omezení provedené na základě zdravotního postižení, jehož cílem nebo důsledkem je 

narušit nebo zrušit uznání, užívání nebo uplatnění, na rovnoprávném základě s ostatními, všech 

lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo 

jiné oblasti. Zahrnuje všechny formy diskriminace, včetně odepření přiměřené úpravy.“ 

Přiměřená úprava znamená „nezbytné a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují 

nepřiměřené nebo nadměrné zatížení, a které jsou prováděny, pokud to konkrétní případ 

vyžaduje, s cílem zaručit osobám se zdravotním postižením uplatnění nebo užívání všech 

lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními.“ 

Univerzální design znamená „navrhování výrobků, vybavení, programů a služeb tak, aby je 

mohly v co největší míře využívat všechny osoby bez nutnosti úprav nebo specializovaného 

designu. Univerzální design nevylučuje podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob se 

zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí.“ 

 

Neoddělitelné spojení autonomie a sociální inkluze 

Čl. 19 Úmluvy („living independently and being included in the community“/ „nezávislý 

způsob života a inkluze do společnosti“/ „Unabhängige Lebensführungund Einbeziehung in die 

Gemeinschaft“/ „Autonomie de vie et inclusion dans la société“) vyjadřuje zdařilé, 

neoddělitelné spojení autonomie a sociální inkluze pro porozumění i praktické uskutečňování.  
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V Preambuli Úmluvy se uznává význam, jaký má pro osoby se zdravotním postižením osobní 

nezávislost a samostatnost, včetně svobody volby (odst. n); 

osobám se zdravotním postižením se přiznává, že mají mít příležitost se aktivně zapojovat do 

rozhodovacích procesů o politikách a programech, zejména těch, které se jich přímo týkají 

(odst. o); uznává se dále „význam přístupnosti fyzického, sociálního, hospodářského a 

kulturního prostředí, přístupu ke zdravotní péči a vzdělání a k informacím a komunikaci, aby 

osoby se zdravotním postižením mohly plně užívat všechna lidská práva a základní svobody“ 

(odst. v); uznává se, že „podpora plného užívání lidských práv a základních svobod osobami 

se zdravotním postižením a jejich plné začlenění povede k jejich většímu pocitu sounáležitosti 

a k významnému urychlení lidského, sociálního a hospodářského rozvoje společnosti a 

odstranění chudoby“ (odst. m).  

 

Autonomie a sociální inkluze se vzájemně podmiňují. Lze to popsat tak, že bez sociální inkluze 

nelze prakticky žít autonomii a že bez respektování autonomie přebírá sociální inkluze skoro 

nutně rysy poručníkování. Autonomie pak není vlastní moc či síla jedince zcela odkázaného na 

sebe, ale směřuje k sebeurčenému životu v sociálních vztazích. Sociální inkluze zase nabývá 

kvality v tom, že poskytuje prostor a oporu pro osobní utváření života. Jde tedy  o sociální 

inkluzi na základě individuální autonomie a zároveň o svobodné utváření soužití ve společnosti 

a komunitách. Uplatňuje se lidskoprávní zásada empowerment, jež vystupuje proti zbavování 

práv (vyloučení) i proti poručníkování. Integrace je zde málo, protože nestačí jen otevřít dveře 

(např. do školy) do stávajících systémů, ale jde o chápání a utváření společnosti a jejích 

subsystémů tak, aby tam lidé s postižením dopředu patřili (náleželi se samozřejmou 

příslušností).  

Lidská práva odvozovaná z lidské důstojnosti i v tomto případě představují kritický potenciál 

proti nedobrovolnému vyloučení.4 

Pojem autonomie se různě chápe a používá. Zde není ztotožněn s právem na sebeurčení a vůbec 

ne redukován na odkázanost na sebe. V právu na sebeurčení bude spatřován projev autonomie. 

Jen bude podotknuto, že autonomie a sebeurčení patří k základním pojmům práva i etiky. Je 

otázkou a záleží na tom, jak se pojmům rozumí, co znamenají, jaký je mezi nimi vztah a co 

plyne z jejich chápání pro jednání. Protože je člověk autonomní, má právo rozhodovat o sobě a 

je nutno ho – nezávisle na okolnostech či schopnostech – respektovat kvůli němu samému. 

Autonomním zůstává i tehdy, když nevyužije nebo nemůže uplatnit právo na sebeurčení, jež 

 
4 Viz BIELEFELDT, Heiner: Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenrechtskonvention, 3., aktualisierte 

Auflage, Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2009, s. 5, 9–13. 
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mu taky zůstává, protože není závislé na využití. Na zdravého, silného, sebevědomého i na 

nemocného, slabého, o sobě pochybujícího člověka se nepohlíží tak, že by byl identický s tím, 

co má nebo může. Ani se na něho nepohlíží tak, že by ho dělaly tím, kým je, schopnosti či jeho 

potenciál.5 

Autonomie je vztažná, relační, čímž spojuje lidské subjekty ke společnému my. Autonomie 

spojuje lidi navzájem, je „garantem pospolitosti“ a není výrazem izolovaného individualismu. 

Každý je začleněn do popsané sociální struktury. Autonomie se vztahuje k bytí člověka sama o 

sobě, nelze ji oddělovat od bytí člověka jako subjektu jednání a jejím znamením je 

nedisponovatelnost člověka ze strany třetí osoby, čímž se myslí, že nesmí nikdy nikým plně 

disponovat jako s objektem (kantovsky řečeno: každý člověk je vždy účelem sám o sobě a nikdy 

nesmí být instrumentalizován nikdy pouze jako objekt). Autonomie proto znamená 

„Selbstsein/svébytnost za podmínek uznání svébytnosti bližního.“6  

Proto jsou smluvní státy Úmluvy – i v souladu s triádou lidskoprávních povinností – zavázány 

k tomu, aby umožnily osobám se zdravotním postižením „získat praktické a sociální 

dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života 

společnosti“ (čl. 24 odst. 3); aby umožnily „studium Braillova písma, alternativního písma a 

augmentativních a alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace, rozvoj 

orientačních schopností a mobility, jakož i vzájemnou podporu ze strany osob v rovnocenné 

situaci a poradenství“ (čl. 24 odst. 3 písm. a); „studium znakového jazyka a podporu jazykové 

identity společenství neslyšících“ (písm. b); „nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým osobám, 

a zejména dětem poskytování vzdělávání v jazycích a způsobech a prostředcích komunikace, 

které jsou pro dotyčnou osobu nejvhodnější, a v prostředích, která maximalizují vzdělávací 

pokroky a sociální rozvoj“ (písm. c). 

 

Právo na osobní mobilitu 

Už Všeobecná deklarace lidských práv (1948, čl. 13) uznává lidskoprávní nárok na mobilitu 

všech lidí, jež je součástí existenciální potřeby dalšího rozvoje a konceptu svobody volného 

 
5 BECKMANN, Jan P.: Autonomie und Selbstbestimmung auch am Lebensende. Überlegungen aus ethischer 

Sicht. In: WELSH, Caroline, Christoph OSTGATHE, Andreas FREWER, Heiner BIELEFELDT (Hg.): 

Autonomie und Menschenrechte am Lebensende. Grundlagen, Erfahrungen, Reflexionen aus der Praxis, s. 34-36. 

ISBN-13: 978-3837637465. 
6 BECKMANN, Jan P.: Autonomie und Selbstbestimmung auch am Lebensende. Überlegungen aus ethischer 

Sicht. In: WELSH, Caroline, Christoph OSTGATHE, Andreas FREWER, Heiner BIELEFELDT (Hg.): 

Autonomie und Menschenrechte am Lebensende. Grundlagen, Erfahrungen, Reflexionen aus der Praxis, s. 30-34; 

podrobněji např. MILFAIT, René: Etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající: 

souvislost lidských práv a náboženských tradic, Praha: Nadace Hlávkových, 2019. 232 s. ISBN 978-80-88018-24-

7. 
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pohybu (srov. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 12). Mobilita souvisí 

s dalšími lidskými právy, mezi nimiž lze jmenovat i právo na svobodu a bezpečí, právo na 

svobodu shromažďování (čl. 9 a 21, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, z 

roku 1966). 

Cílem Úmluvy a jejího praktického naplňování je i zabraňovat vytváření zvláštních světů pro 

lidi s postižením, tzn. že budou uměle vytlačováni na okraj společnosti do míst a cest, čímž by 

se výrazně omezilo uskutečňování jejich obsahů a konceptů života.7 

V Úmluvě je obsaženo v čl. 20 (Právo na osobní mobilitu). Zavazuje smluvní státy k tomu, aby 

přijímaly opatření, jež zajišťují lidem s postižením osobní mobilitu s co možná nejvějští 

samostatností. Ke konkrétním opatřením mají patřit i tato: 

umožnit osobní mobilitu takovou formou a v takovém čase, které si sami lidé s postižením 

zvolí, a to za přijatelnou cenu (odst. a); umožnit přístup ke kvalitním kompenzačním 

pomůckám, zařízením, podpůrným technologiím a k různým formám asistence a prostředníků, 

mimo jiné i tím, že je učiní finančně dostupnými (odst. b); zajistit osobám se zdravotním 

postižením a odbornému personálu, který s nimi pracuje, proškolení v otázkách týkajících se 

mobility (odst. c); motivovat subjekty, které vyrábějí kompenzační pomůcky, zařízení a 

podpůrné technologie, aby přihlížely ke všem aspektům mobility (odst.d). 

 

Naplňování práva na osobní mobilitu poukazuje opět na propojení individuální, meziosobní a 

strukturální roviny, neboť individuální i asistované rozhodnutí o způsobu a rozsahu osobní 

mobility se odehrává v rámci dané infrastruktury, kterou je potřeba vytvářet a udržovat na 

strukturální rovině.8 

Osobní mobilita umožňuje účast na společenském životě (cesty do práce, do obchodů, k lékaři, 

za volnočasovými aktivitami), což znamená, že představuje významnou součást osobního, 

sociálního a profesního rozvoje každého člověka. Proto usiluje inkluzivní společnost o to, aby 

byla tato místa a cesty k nim i pro lidi s postižením přístupné. Dosahování bezbariérovosti 

zahrnuje i návaznost spojů, jejich dostupnost a přístup k informacím.9 

 
7 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland, Berlin: 2019, 92 S. 

Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 
8 Srov. Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland, Berlin: 2019, 92 S. 

Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 
9 Viz tamtéž. 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
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V souvislosti s tématem je možno se v konkrétních místech ptát, nakolik jsou lidé s postižením 

mobilní; které možnosti osobní mobility mají; zda jsou tyto možnosti stejné jako pro lidi bez 

postižení; kde a z jakých důvodů existují omezení pro lidi s postižením oproti lidem bez 

postižení. Společně při osobní mobilitě působí vnější struktury a individuální způsobilost 

jedince.10 

Osobní mobilita osob s postižením vyžaduje z lidskoprávního pohledu zohlednit a propojit 

různé perspektivy, mezi nimiž lze uvést zákaz diskriminace, vytváření přístupnosti a zajištění 

přiměřených opatření a úprav. Zkušenosti ukazují, že samotné standardy bezbariérovosti 

nestačí k tomu, aby se umožnila lidem s postižením osobní mobilita, jež vyhovuje jejich právu 

na sebeurčení. Důležité a žádoucí jsou proto další opatření (např. pomůcky, technická, zvířecí 

a osobní podpora, školení a nácvik mobility). Z toho plyne, že z lidskoprávní perspektivy není 

možno osobní mobilitu osob s postižením redukovat na dopravu. Stěžejní otázku představuje, 

že a jak vytvářet předpoklady pro to, aby mohli být lidé s postižením na cestách na základě 

svého sebeurčení (způsobem a časově dle své volby).11 

Osobní mobilita ve veřejném prostoru se může – pro představu – týkat cest vlastním autem, 

taxikem nebo jnou přepravou od dveří domu či bytu na parkoviště, k nejbližší zastávce 

autobusu, metra, tramvaje, trojebusu či příměstského vlakového spoje, dále chodníků a stezek 

pro vozíčkáře, křižovatek a semaforů, bezpečnosti přechodů, stavenišť, toalet, hotelů, bazénů, 

kompatibility rozmanitých spojení a jejich návaznosti.  Takové cesty mohou být pro lidi s 

postiženém ztíženy nebo dokonce znemozněny různými bariérami.12 

Pro osoby, které nemají vlastní auto či jej nemohou použít, hraje důležitou roli městská 

hromadná doprava, která musí být ovšem pro lidi s postižením jako cestující přizpůsobena.13 

 

Přístupnost 

Narazili jsme na další důležitý pojem tématu i Úmluvy, a to na pojem přístupnosti. Úmluva (čl. 

9 „Accessibility“ / „Zugänglichkeit“) proto vyžaduje zajištit přístup osob s postižením - na 

 
10 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Bericht. 

Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher 

Perspektive, Berlin, 2018, 82 s. ISBN 978-3-946499-28-2. Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/ (2. 1. 2020). 
11 Viz tamtéž. 
12 Viz tamtéž. 
13 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Dostupné na: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
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rovnoprávném základě s ostatními - k hmotným životním podmínkám, k dopravě, k informacím 

a komunikaci, včetně informačních a komunikačních technologií a systémů, a k dalším 

zařízením a službám dostupným nebo poskytovaným veřejnosti, a to v městských i 

venkovských oblastech. Je potřeba opatření, která budou identifikovat a odstraňovat překážky 

a bariéry, které brání přístupnosti.  

Opatření se mají týkat: 

budov, dopravní sítě, dopravy a dalších vnitřních i venkovních zařízení, včetně škol, obytných 

budov, zdravotnických zařízení a pracovišť (odst. 1 písm. a); informačních, komunikačních a 

dalších služeb, včetně elektronických a záchranných služeb (odst. 1 písm. b); vybavit budovy a 

další veřejně přístupná zařízení značením v Braillově písmu a ve snadno čitelných a 

srozumitelných formách (odst. 2 písm. d); zajistit různé formy asistence a prostředníky, včetně 

průvodců, předčitatelů a profesionálních tlumočníků znakové řeči, k usnadnění přístupu do 

budov a dalších veřejně přístupných zařízení (odst. 2 písm. e); podporovat přístup k novým 

informačním a komunikačním technologiím a systémům, včetně internetu (odst. 2 písm. g). 

Jako příklad dobré praxe bude předloženo pár vět z textu ve snadném čtení o spolurozhodování 

bez bariér:14 

 Probleme mit Barrieren / Problémy s překážkami 

Viele Räume haben Barrieren. / Hodně prostorů má překážky.  

Das ist schlecht für Menschen mit Behinderungen. /To je špatné pro lidi s postižením. 

Sie müssen dann draußen bleiben. / Musí pak zůstat venku. 

 
14 Deutsches Institut für Menschenrechte: Mitreden ohne Barrieren. Position Nr. 17 in Leichter Sprache, Berlin, 

2018. 12 s. ISSN 2509 -3037. Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/  (31. 12. 2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/
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 Auch Infos können Barrieren haben: / Taky informace můžou mít 

překážky: 

Viele Infos kann man nur schlecht verstehen. / Hodně informací můžeme jenom těžko pochopit. 

Darum muss es mehr Einfache Sprache und mehr Leichte Sprache geben. / Proto musí být 

jednoduchá řeč a více snadného čtení. 

 

Co ještě potřebují lidé s postižením: 

 Keine Barrieren / Žádné bariéry 

Wenn man mitreden soll, muss man alle wichtigen Infos bekommen. / Když máme spolu s 

ostatními rozhodovat, musíme dostat všechny důležité informace. 

Die Infos müssen so sein, dass jeder sie gut verstehen kann. / Informace musí být takové, že 

jim každý dobře rozumí. 

Alle müssen so reden, dass jeder es gut verstehen kann. / Všichni musí mluvit tak, že jim každý 

může rozumět. 

 

Příklad dobré praxe: berlínský zákon o osobní mobilitě15 

Příkladem dobré praxe je berlínský Zákon o mobilitě (Berliner Mobilitätsgesetz, MobG Bev, 

platnosti od 5. 7. 2018). Upravuje městskou hromadnou dopravu s cílem zajistit všem osobám 

účast na životě společnosti. Zákon považuje přístup do budov, k produktům, službám, 

informacím a dalším dobrům za bezbariérové, jestliže je dohledatelný, přístupný a použitelný 

bez cizí pomoci. V zákoně se píše i o přiměřených úpravách. Mezi osoby s omezením mobility 

 
15 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Bericht. 

Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher 

Perspektive. Dostupné na: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-

unterwegs-in-berlin/ (2. 1. 2020). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/


 
 

16 
 

– v souladu s definicí postižení v Úmluvě - zákon řadí osoby, „které jsou na základě trvalé 

nebo dočasné motorické, sensorické, mentální či psychické, dále věkem podmíněné nebo jiné 

formy poruchy spolu s působením různých bariér, zvláště podmíněných postoji a prostředím, 

omezeny ve své mobilitě.“ Podle zákona mají být při tvorbě jízdných řádů dotazováni 

zmocněnci pro lidi s postižením. 

Úmluva o právech osob s postižením tvořila i hlavní rámec pro průzkum v Berlíně, který 

analyzoval předpoklady pro mobilitu lidí s postižením, jež odpovídá jejich sebeurčení. Zpráva 

o výsledcích průzkumu konstatuje, že je utváření rámcových podmínek v bezbariérové veřejné 

dopravě důležitý politický cíl. Z úmluvy plyne lidskoprávní závazek pro smluvní státy, aby 

systematicky sledovaly a na všech úrovních politického jednání realizovaly právo osob s 

postižením na osobní mobilitu. 

Rozlišeny byly pojmy bezbariérovosti a přístupnosti. Bezbariérovost zdůrazňuje strukturální 

aspekt a zahrnuje výskyt, dostupnost a využitelnost. Přístupnost zohlední kromě toho i situační 

aspekty (tedy jednotlivé případy včetně příslušných opatření pro zajištění poskytování 

přiměřené úpravy).  

Autoři průzkumu v Berlíně si byli vědomi toho, že k otázkám osobní mobility se vztahuje 

participace osob s postižením, tzn. jejich účast na vypracovávání politických konceptů, 

programů, standardů bezbariérovosti, zákonů a jejich realizace, přezkoumávání a aktualizace 

(čl. 4 odst. 3:“… konzultovat tuto problematiku s osobami se zdravotním postižením, i s dětmi 

se zdravotním postižením, a s nimi aktivně spolupracovat prostřednictvím organizací je 

zastupujících“; čl. 33 odst. 3 Úmluvy: „Občanská společnost, zvláště osoby se zdravotním 

postižením a organizace je zastupující, se účastní procesu monitorování a aktivně se na něm 

podílejí“).  

Tím se má zamezit opomenutí či ignorování hlavních dotčených aktérů i zajistit zdařilá 

politická činnost. 

 

Participace bez bariér 

Smluvní státy se dle Úmluvy zavázaly, jak bylo zmíněno výše, že budou organizace lidí s 

postižením aktivně zapojovat do všech oblastí činnosti vlády, které se jich přímo či nepřímo 

dotýkaji, a úzce s nimi relevantní otázky konzultovat. Přímo se osob s postižením dotýká 

například bezbariérovost a osobní asistence. 

K překážkám, které brání rovnoprávné participaci osob s postižením na životě společnosti a 

jejích rozhodovacích procesech, patří také nedostatek bezbariérových prostor, nastavené 
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procesy a průběh účasti, jež nejsou stejně přístupné pro různé druhy handicapů, příliš krátké 

lhůty pro stanoviska, poskytované informace často jen v běžném formátu bez textů ve snadném 

čtení či snadno srozumitelném jazyce. 

Závazek smluvní strany Úmluvy je brát osoby s postižením vážně, dávat jejich názorům a 

perspektivám příslušnou váhu, každou interakci stavět na vzájemném respektu, předkládat 

srozumitelná a dostupná rozhodnutí (přístup k nim, snadné čtení, různé způsoby komunikace). 

K tomu je potřeba zajistit bezbariérový přístup do všech zařízení, k akcím a materiálům a činit 

přiměřená opatření a úpravy.16 

Inkluzivní a přístupný pro lidi s postižením musí být i trh práce. Osoby se zdravotním 

postižením mají totiž stejné právo na práci jako ostatní lidé. Mají mít možnost svobodně volit 

svou práci a moci si vydělávat na vlastní obživu. Proto je důležité inkluzivní vzdělávání. 

Významnou překážkou pro inkluzivní přístup na trh práce může být zaměření na výkon, 

zkostnatělé organizační struktury, nedostatek znalostí o potřebách lidí s postižením či 

předsudky.17  

Možnost pracovat poskytuje i sociální sounáležitost, společenské uznání, pocit sebeúcty i 

možnost důstojně utvářet svůj život.18 

Jako příklad dobré praxe poslouží pár vět z textu ve snadném čtení o právu osob s postižením 

na práci:19 

 
16 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Partizipation 

gewährleisten – eine Aufgabe für Staat und Politik. Allgemeine Bemerkung Nr. 7 des UN-Ausschusses für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen, Berlin, 2018. ISSN 2509-3037. Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleis

ten.pdf (3. 1. 2020). 
17 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN Behindertenrechtskonvention: Das Recht auf 

Arbeit für Menschen mit Behinderungen verwirklichen. Der Arbeitsmarkt muss inklusiv und für alle zugänglich 

werden, Berlin, 2018. Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das_Recht_auf_Arbeit.pdf  (6. 

1. 2020). 
18 Viz tamtéž;, srov. MILFAIT, René, SVOBODOVÁ, Zuzana: Vývoj a stav etického vzdělávání a teologickoetická 

reiterace lidských práv: Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu vzdělávání a k interkulturnímu porozumění 

hodnotám, Praha: Nadace Hlávkových, 2017, 120-132. 167 s. ISBN 978-80-88018-11-7. 
19 Deutsches Institut für Menschenrechte: Wie soll die Arbeit sein für Menschen mit Behinderung?  Darüber 

müssen wir nachdenken, Berlin, 2016, 7 s. ISSN 2509 -3037. Dostupné na: https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_

Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf  (31. 12. 2019). 

 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das_Recht_auf_Arbeit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das_Recht_auf_Arbeit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf
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Ein Mensch macht eine Arbeit / Člověk dělá nějakou práci. 

Für die Arbeit bekommt der Mensch Lohn. / Za práci dostává člověk odměnu. 

Der Lohn ist genug für alle wichtigen Sachen / Odměna stačí pro všechny 

důležité věci. 

Zum Beispiel für: / Například pro: 

-Miete / nájem 

-Essen /jídlo 

-Freizeit /volný čas. 

 

Přiměřené úpravy a specifická opatření 

Stanovené standardy pro bezbariérovost ještě neznamenají, že je zajištěn přístup v jednotlivém 

případě (př. porucha výtahu). V tomto případě nestačí bezbariérovost, ale je potřeba přiměřené 

úpravy, které mají zajistit přístup pro konkrétní osoby v konkrétní situaci. Mají tak nastolit 

spravedlnost v jednotlivém případě, a to ve smyslu rovnoprávnosti, nediskriminace, odvrácení 

závažného znevýhodnění. Proto se bezbariérovost a přiměřené úpravy vzájemně doplňují.20 

Dopravní prostředky, cesty a informační systémy jsou dle Úmluvy skutečně přístupné pro lidi 

s postižením jen tehdy, když upotřebí své etablované pomůcky/prostředky (např. v komunikaci 

nebo orientaci) či umí překonat situační bariéry (např. nefunkčnost výtahu). Proto je důležité 

zajistit – kromě bezbariérovosti – i přiměřené úpravy.21 

 
20 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Bericht. 

Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher 

Perspektive. Dostupné na: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-

unterwegs-in-berlin/ (2. 1. 2020). 
21 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Dostupné na: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
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Lidskoprávní rámec zajištění práva na osobní mobilitu se vztahuje také na vytvoření a 

zachování přístupné komplexní infrastruktury v konkrétní společnosti (Úmluva, čl. 9 

Přístupnost). Taková strukturální infrastruktura se týká praktické dostupnosti veřejných ulic, 

kolejí, vzdušných a vodních cest, existence individuálních a veřejných dopravních prostředků. 

Znamená také posilovat na individuální rovině způsobilost osobní mobility (např. nácvik 

mobility pro lidi se zrakovým handicapem). Osobní mobilita má být umožněna bez cizí pomoci. 

Pokud v tomto smyslu není možná, musí smluvní státy dle čl. 5 odst. 3 Úmluvy přijímat 

„příslušná opatření pro zajištění poskytování přiměřené úpravy“, aby se zamezilo 

diskriminaci. Jedná se o praktická opatření pro jednotlivé případy,  v nichž se mají odstraňovat 

bariéry. Schopnost systému zjednat praktická opatření závisí přitom na různých předpokladech 

(např. zákony, zdroje, uvědomění si problému, ochota záležitosti řešit a jednat).22 

 

Čl. 2 bod 4 Úmluvy vymezuje přiměřenou úpravu jako „nezbytné a odpovídající změny a 

úpravy, které nepředstavují nepřiměřené nebo nadměrné zatížení, a které jsou prováděny, 

pokud to konkrétní případ vyžaduje, s cílem zaručit osobám se zdravotním postižením uplatnění 

nebo užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními.“ 

Kromě přiměřených úprav hovoří Úmluva o specifických opatřeních, která „jsou nezbytná k 

urychlení nebo dosažení faktické rovnoprávnosti osob se zdravotním postižením“ (čl. 5 Rovnost 

a nediskriminace odst. 4). Specifická opatření jsou přechodná (př. přepravní služby jako 

dočasný program i překonání společensky podmíněného, strukturálního znevýhodnění).23 

Právo osob s postižením na příslušná opatření pro přiměřené úpravy (čl. 5 odst. 3, čl. 2 odst. 4), 

jež jsou chápána jako doplnění bezbariérovosti, znamená nárok na specifickou podporu (např. 

stavební úpravy v bytech; plošina v autobusu pro vozíčkáře; uzpůsobení školního prostředí; 

rozhovor s lékařem ve snadném čtení či v lehce srozumitelné řeči; překlad rozhodnutí do 

slepeckého písma; přizpůsobení pracovních a organizačních procesů pro zaměstnance s 

psychosociálním handicapem; technické pomůcky-jednoruční klávesnice, bezbariérový 

počítačový software), která je vztažena k danému člověku a umožňuje překonávat bariéry a 

 
22 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Bericht. 

Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher 

Perspektive. Dostupné na: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-

unterwegs-in-berlin/ (2. 1. 2020). 
23 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Dostupné na: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
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účastnit se života společnosti. Realizace takových opatření vyžaduje osvětu všech státních i 

nestátních aktérů, vybudovanou osobní i věcnou infrastrukturu i zakotvení v právním řádu.24 

Informace a poradenství potřebují sami lidé s postižením i poradny, zaměstnavatelé a úřady. 

Proto je téma důležitou součástí vzdělávání relevantních aktérů, při němž se mohou setkat i s 

příklady dobré praxe a osobními svědectvími a radami od lidí s postižením.25  

Toto vše nabídla i mezinárodní konference v Silberbachu. 

 

Závěrem 

Lidská důstojnost každého člověka je nedotknutelná a nezcizitelná. Stejnou lidská důstojnost 

má i každý člověk s nějakou poruchou či nějakým onemocněním. Z lidské důstojnosti jako 

nejvyššího objektivního účelu práva a etiky se odvozují jednotlivá (základní) lidská práva. Ta 

tvoří hlavní rámec a základ i pro téma osobní mobility osob s postižením v cestovním ruchu. 

Lidé s postižením jako jedna ze zvláště zranitelných skupin mají nejsilnější právní oporu 

v Úmluvě o právech osob s postižením. 

Před deseti lety Česká republika i Německo tuto smlouvu přijalo do 

svého práva. Je to už celkem dlouho. Přesto je potřeba stále hodně dělat.26 Platí to i pro osobní 

mobilitu osob s postižením a jejich působení v cestovním ruchu. Proto i zde je nutno mluvit a 

psát o osobách s postižením a ne o „postižených“ či „postižených lidech“. Hlavní optika 

pohledu na každého člověka s postižením je stejná lidská důstojnost a ne porucha či handicap. 

Postižení je výsledkem spolupůsobením dané poruchy a bariérami v prostředí. Takové 

lidskoprávní pojetí dle Úmluvy je významné i pro reflexe a praxi v oblasti osobní mobility a 

 
24 Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer 

Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Dostupné na: 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Ja

hre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf  (27. 12. 2019). 
25  Viz tamtéž. 
26 Deutsches Institut für Menschenrechte: Mitreden ohne Barrieren. Position Nr. 17 in Leichter Sprache, Berlin. 

Dostupné na: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/ (31. 12. 

2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/
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cestovního ruchu pro všechny. I tato oblast zájmu potvrzuje, jak k sobě neoddělitelně patří a 

jak se podmiňují autonomie, právo na seberučení, asistence a sociální inkluze. 

V česko-německém prostoru ještě zazní příklad dobré praxe „přístupnosti“ dle textu ve 

snadném čtení:27 

Es ist sehr wichtig, dass man diese Probleme löst: / Je velmi důležité, 

že tyto problémy řešíme:  

Probleme mit Barrieren / Problémy s překážkami 

Probleme von Selbstvertretungs-Organisationen / Problémy se svépomocnými skupinami a 

organizanemi, které nás zastupují 

Probleme bei der Zusammenarbeit / Problémy se spoluprací. 

 

Menschen mit Behinderungen sollen gut mitreden können / Lidé s 

postižením musí také mít možnost rozhodovat. 

.  

Dafür haben sie das gleiche Recht wie andere Menschen. / K tomu mají stejná práva jako ostatní 

lidé. 

Aber oft sind Entscheidungen schwer und dauern lange. / Ale často jsou rozhodování těžká a 

dlouho trvají. 

Es gibt einige wichtige Dinge, damit jeder gut mitbestimmen kann: / Jsou některé důležité věci, 

aby mohl každý dobře rozhodovat s ostatními: 

Keine Barrieren / Žádné překážky 

Geld für Kosten / Peníze na náklady 

 
27 Deutsches Institut für Menschenrechte: Mitreden ohne Barrieren. Position Nr. 17 in Leichter Sprache, Berlin. 

Dostupné na: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/ (31. 12. 

2019). 

 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/
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Mehr Zeit für wichtige Aufgaben / Více času pro důležité úkoly 

Gute Zusammenarbeit / Dobrá spolupráce. 

 

Důstojné utváření osobní mobility se týká nedělitelných občanských, politických, 

hospodářských a sociálních práv. Vzájemně při něm působí několik konkrétních lidských práv 

(např. na vzdělávání). Právo na osobní mobilitu nelze redukovat jen na otázky dopravy. Hledání 

a uskutečňování dobrého a spravedlivého utváření života těchto lidí v této oblasti, dobré a 

spravedlivé praxe zasahuje propojení individiuální, meziosobní i sociální etiky. Vyžaduje nejen 

principy, práva, normy, nýbrž i postojové vzorce, odpovědnost a povinnosti.  

 

Použité zdroje 

1. BIELEFELDT, Heiner: Zum Innovationspotenzial der UN-

Behindertenrechtskonvention, 3., aktualisierte Auflage, Berlin: Deutsches Institut für 

Menschenrechte, 2009. 20 s. ISBN 978-3-937714-81-3. 

2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením, 2006. https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-

zdravotnim-postizenim (30. 12. 2019). 

3. Deutsches Institut für Menschenrechte: Mitreden ohne Barrieren. Position Nr. 17 in 

Leichter Sprache, Berlin, 2018. 12 s. ISSN 2509 -3037. https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/  (31. 12. 2019). 

4. Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-

Behindertenrechtskonvention: Analyse. Wer Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre 

UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland, Berlin: 2019, 92 S. 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_

will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf (27. 12. 2019). 

5. Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN 

Behindertenrechtskonvention: Das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderungen 

verwirklichen. Der Arbeitsmarkt muss inklusiv und für alle zugänglich werden, Berlin, 

2018. https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das

_Recht_auf_Arbeit.pdf  (6. 1. 2020). 

https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim
https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/mitreden-ohne-barrieren/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf%20(27
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das_Recht_auf_Arbeit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das_Recht_auf_Arbeit.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionen/Position_15_Das_Recht_auf_Arbeit.pdf


 
 

23 
 

6. Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-

Behindertenrechtskonvention: Bericht. Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität 

von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher Perspektive, Berlin, 2018, 

82 s. ISBN 978-3-946499-28-2. https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/ (2. 1. 

2020). 

7. Deutsches Institut für Menschenrechte. Monitoring-Stelle UN-

Behindertenrechtskonvention: Partizipation gewährleisten – eine Aufgabe für Staat und 

Politik. Allgemeine Bemerkung Nr. 7 des UN-Ausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, Berlin, 2018. ISSN 2509-3037. https://www.institut-

fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information

_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf (3. 1. 2020). 

8. Deutsches Institut für Menschenrechte: Wie soll die Arbeit sein für Menschen mit 

Behinderung?  Darüber müssen wir nachdenken, Berlin, 2016, 7 s. ISSN 2509 -3037. 

https://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte

_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf  (31. 12. 

2019). 

9. Charta der Grundrechte der Europäischen Union. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE (31. 12. 2019). 

10. Charter of Fundamental Rights of European Union / Listina základních práv Evropské 

unie (2012/C 326/02). http://old.eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:CS:PDF 

(31. 12. 2019) 

11. MILFAIT, René: Etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a 

umírající: souvislost lidských práv a náboženských tradic, Praha: Nadace Hlávkových, 

2019. 232 s. ISBN 978-80-88018-24-7. 

12. MILFAIT, René, SVOBODOVÁ, Zuzana: Vývoj a stav etického vzdělávání a 

teologickoetická reiterace lidských práv: Příspěvek k etickému a lidskoprávnímu 

vzdělávání a k interkulturnímu porozumění hodnotám, Praha: Nadace Hlávkových, 

2017, 120-132. 167 s. ISBN 978-80-88018-11-7. 

13. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf (30. 12. 2019). 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/selbstbestimmt-unterwegs-in-berlin/
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/Information_27_Partizipation_gewaehrleisten.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/POSITION/Position_Leichte_Sprache_Wie_soll_die_Arbeit_sein_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf


 
 

24 
 

14. WELSH, Caroline, Christoph OSTGATHE, Andreas FREWER, Heiner BIELEFELDT 

(Hg.): Autonomie und Menschenrechte am Lebensende. Grundlagen, Erfahrungen, 

Reflexionen aus der Praxis. 254 s. ISBN-13: 978-3837637465. 

 

 

 

  



 
 

25 
 

Cestovní ruch pro všechny v podmínkách České republiky 

Iveta Hamarneh, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.  

 

Úvod 

Cestovní ruch jako globální fenomén se netýká pouze lidí v roli účastníků cestovního ruchu, 

ale také místního obyvatelstva v daných destinacích a to především v roli zaměstnanců služeb, 

které jsou v daných střediscích cestovního ruchu poskytovány. Cestovní ruch je velice důležitý 

pro rozvoj každého města či regionu a je velice důležité ho neustále podporovat prostřednictvím 

zdokonalování služeb (Kotíková, 2013).  

Cestovní ruch:  

• přispívá k tvorbě hrubého domácího produktu;  

• pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu; 

• tvoří příjmy státního i místních rozpočtů;  

• podporuje investiční aktivity; 

• rozvíjí malé a střední podnikání; 

• tvoří nové pracovní příležitosti; 

• rozvíjí meziregionální spolupráci; 

• stimuluje informační a komunikační technologie. 

Právo na cestování je zakotveno  v Globálním  kodexu  cestovního ruchu, který   vydala  Světová  

organizace cestovního ruchu (United Nations World Tourism Organization, UNWTO). 

“Vyjadřujeme svou vůli rozšiřovat spravedlivý, odpovědný a udržitelný světový turistický řád, 

v zájmu vzájemného prospěchu pro všechny vrstvy společnosti a v prostředí otevřené a 

liberalizované světové ekonomiky” (UNWTO, 1999). V podmínkách České republiky k tomuto 

přidáváme i právo na svobodu pohybu, dovolenou a volný čas přiznané Ústavou ČR, resp. 

Všeobecnou deklarací lidských práv. Stále ale existuje řada osob, které nemohou tato svá práva 

realizovat. Zajištění dostupnosti těchto práv v praxi je základní vizí cestovního ruchu pro 

všechny (Přístupný cestovní ruch v kostce, 2010). 

 

Cestovní ruch pro všechny – teoretické vymezení 

Cestovní ruch pro všechny usiluje o vytváření přístupných turistických destinací a produktů a 

přijímání opatření, která umožní cestovat a plnohodnotně využívat služby cestovního ruchu 
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všem skupinám  potenciálních  zákazníků  bez  ohledu  na jejich ekonomickou situaci, při 

respektování jejich jedinečnosti a individuality.  

Koncept   cestovního  ruchu  pro  všechny  vznikl  ve  Velké  Británii,  kde  byla  již v  roce  

1989 prezentována zpráva pod tímto názvem. Tato zpráva byla vypracována za účelem oslovení 

subjektů cestovního ruchu, aby je povzbudila k vytvoření kvalitních turistických produktů, 

které budou brát v úvahu potřeby potenciálních klientů včetně těch se speciálními potřebami. 

Za klíčový bod  rozvoje  tohoto   typu  cestovního  ruchu  ale  můžeme  považovat  již  rok 

1936, kdy vznikla dovolená s tzv. platovou úmluvou, kterou předložil Mezinárodní úřad práce 

v Ženevě. Obsahem úmluvy byl např. článek 2.1 který stanovil, že každá osoba pracující 

nepřetržitě 1 rok má nárok na 6 dnů placené dovolené každý rok. Tato úmluva o “placené 

dovolené” se obecně považuje za výchozí bod pro sociální cestovní ruch v Evropě (později 

nazvaný Cestovní ruch pro všechny – viz dále), přestože trvalo několik let, než se  státy 

domluvily na dodržování této dohody. 

Cestovního ruchu pro všechny může být dosaženo pouze kombinací přístupného, sociálního a 

udržitelného   cestovního   ruchu  (viz  Schéma 1).  Přístupný  cestovní  ruch   obsahuje   všechny  

iniciativy,   které  zvyšují  přístupnost  destinací cestovního ruchu, zařízení a služeb a umožňují 

všem potenciálním zákazníkům jejich pohodlné a bezpečné užívání, bez závislosti na cizí 

pomoci či bez nutnosti dodatečných úprav. Sociální cestovní ruch obsahuje všechny iniciativy, 

které zpřístupňují cestovní ruch osobám se zvlášními potřebami, především pak lidem s 

nízkými příjmy. Udržitelný cestovní ruch lze definovat jako takový, který zabezpečuje zajištění 

současných a budoucích potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji území. S 

přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé 

prosperitě dané oblasti (Udržitelný cestovní ruch, 2019, EDEN). 
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Schéma 1 Cestovní ruch pro všechny 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě (Přístupný cestovní ruch v kostce, 2010). 

 

Cestovní ruch pro všechny má za cíl zvýšit dostupnost cestovního ruchu pro ty občany, kteří 

mají ztížené podmínky v oblasti ekonomické či zdravotní. Tento typ cestovního ruchu má 

pozitivní vliv i  na  rozvoj   jednotlivých  destinací  cestovního  ruchu.  Jde  zejména  o  snížení 

sezónnosti, růst zaměstnanosti v oblasti, sociální a ekonomickou stabilitu podnikatelů v 

cestovním ruchu či o zdravotní, sociální a integrační výhodu cílových skupin. Podstatou 

cestovního ruchu pro všechny je vytvoření filozofie a procesů za účelem dosažení univerzální 

dostupnosti prostředí,produktů a služeb, které nejsou diskriminační, ale jsou bezpečné, zdravé, 

funkční, srozumitelné a estetické. 

V návaznosti na podstatu cestovního ruchu pro všechny můžeme jednotlivé segmenty účastníků 

cestovního ruchu rozdělit do 4 základních skupin. 

1. Mládež, kterou tvoří lidé ve věku mezi 15 a 25 rokem. Dle Světové organizace cestovního 

ruchu (UN  World  Tourism  Organization,   UNWTO)  mládež  představuje velmi 

dynamický segment s podílem na mezinárodním cestovním ruchu okolo 20 % (UNWTO, 

2016). Z hlediska nabídky je nutné pro tuto skupinu účastníků cestovního ruchu vytvářet 

specifické produkty a využívat nové a atraktivní marketingové nástroje pro propagaci těchto 

produktů. Mladí lidé se velmi často vyhýbají sezónnosti a balíčkovým zájezdům, veškeré 

cesty si plánují sami prostřednictvím internetu a zároveň očekávají i vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb. Velmi důležitou roli v cestovním ruchu mládeže hraje mezinárodní 

studentská identifikační karta ISIC, používaná ve více než 130 zemích světa (ISIC, 2020). 

Karta je využívána zejm. pro získání slev na dopravní, ubytovací a stravovací služby, pro 

vstupy do historických objektů, či na účast na rekreačních aktivitách.  

2. Rodiny  s  nízkými příjmy,  vč.   rodin  s  dětmi  s  nízkými   příjmy  vyžadujícími  specifické  

Cestovní ruch pro všechny  

Přístupný CR:  

vytváření prostředí a 
služeb bez bariér, 

umožňujících všem 
účastníkům jejich 

plnohodnotné využití 
bez závislosti na cizí 

pomoci 

Sociální CR:  

podpora cestování osob 

s nízkými příjmy a  
sociálně vyloučených 

osob 

Udržitelný CR: 

cestovní ruch, který 

dlouhodobě nenarušuje 

přírodní, kulturní a  
sociální prostředí  

destinace 
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ubytovací, stravovací služby, vč. speciálních slev. Rodiče se při plánovaní účasti na 

cestovním ruchu cítí v určitých rozpacích, neboť na jedné straně si přejí prožít volný čas ve 

společnosti svých dětí, na straně druhé by si potřebovali odpočinout. V návaznosti na tuto 

skutečnost se jeví jako dobré řešení využití animačních programů a hlídání dětí v resortech. 

Cestování těchto rodin ovlivňuje řada faktorů, mezi nimiž nejdůležitější místo zastává: 

příjem, který je často omezený vlivem splácení úvěrů či mateřské dovolené; volný čas, který 

je často omezený jak dovolenou zaměstnaných rodičů tak prázdninami dětí; věk dětí; 

bezpečnost destinace; atraktivity a aktivity v destinaci a jejich vhodnost pro rodiny s dětmi.  

3. Senioři se stávají stále  významnějším segmentem cestovního ruchu a to zejména ve 

vyspělých zemích.   Podle  jejich  chování  členíme  seniory  na  dvě  skupiny  a  to  

dynamičtí, kteří jsou trénovaní  a  nevyžadují  zvláštní  režim   a  pasivní,   kteří  potřebují  

pomoc  při  namáhavém programu. Seniorský cestovní ruch je realizován starší generací, 

která se skládá z mladších seniorů (50 – 64 let), starších seniorů (65 – 70 let) a veteránů 

(nad 70 let), a jeho nabídka odpovídá potřebám zájmům, fyzickým, časovým a 

ekonomickým možnostem příslušné skupiny. Senioři mají výhodu volného času, jsou 

flexibilní, ochotní cestovat mimo hlavní sezónu, za kvalitní služby si rádi zaplatí předem, 

což dává jistotu zařízením cestovního ruchu. Na oplátku ale očekávají bezpečnost, úplnost 

služeb a klidné nestresující prostředí. 

4. Zdravotně handicapovaní (či tělesně postižení) tvoří velmi specifický segment, který má ale 

velmi podstatné místo v rámci cestovního ruchu, jak na úrovní národní, regionální i 

mezinárodní.  Dle UNWTO (2013)  je zdravotně  handicapovaný  člověk,  takový  člověk,  

který  má fyzickou nebo mentální integritu částečně nebo úplně omezenou a to od narození 

nebo na základě nehody či nemoci v průběhu jeho života. Zdravotní postižení bývá členěno 

dle různých hledisek, mezi nejzákladnější patří mentální, sluchové, zrakové a pro tento 

příspěvek stěžejní postižení tělesné. V současné době se prostor pro cestovní ruch zdravotně 

handicapovaných zvětšuje a to zejména díky tomu, že počet lidí s handicapem je vysoký 

(např. dle Českého statistického úřadu  je  zhruba  13 %   obyvatel  České  republiky  nad  

15 let  se zdravotním postižením), tento segment cestuje většinou s doprovodem, cestuje 

mimo sezónu, rezervuje si pobyt předem. Důležitým aspektem je i loajalita k destinaci, kde 

byli zdravotně handicapovaní spokojeni.   

Výraz tělesné postižení je velmi široký a někdo upřednostňuje spíše termín porucha hybnosti. 

Tělesné postižení je trvalé snížení pohybové schopnosti, které působí na kognitivní, 

emocionální a sociální výkony. K poruše hybnosti dochází především díky změně na 

pohybovém a nosném systému, týkající se kostí, šlach, svalů, cévního  a nervového systému. 
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Jedinec může k tělesnému postižení přijít díky dědičnosti, nemoci či vážnému úrazu. Druhů 

tělesných postižení je mnoho a rozlišují se podle rozsahu postižení. Můžeme je tedy členit takto: 

lidé na mechanickém vozíku; lidé na elektrickém vozíku; lidé s pohybovým postižením, 

užívající hole; lidé s poruchou jemné motoriky.  

Světová zdravotnická organizace (UNWTO, 2013) uvádí, že podíl zdravotně handicapovaných 

lidí představuje v současné době přibližně 15 % světové populace. Počet obyvatel se zdravotním 

postižením nebo specifickými potřebami roste rychleji, než roste populace. Důvodem tohoto 

trendu je stárnutí obyvatelstva a globálně vzrůstající chronické zdravotní problémy, které vedou 

až ke zdravotnímu postižení.  

 

Cestovní ruch pro všechny v podmínkách České republiky 

Cestovní ruch pro všechny se v posledních letech stává častým tématem na řadě konferencí 

pořádaných Organizací spojených národů, Světovou organizací cestovního ruchu, orgány 

Evropské unie i institucemi v České republice.  Cílem řady organizací, jak na národní, tak na 

mezinárodní či regionální úrovni je vytvořit možnost účasti na cestovním ruchu co nejširší 

vrstvě obyvatelstva, vytvořit pro ně vhodné podmínky a nabídnout jim takové produkty, které 

vychází z jejich specifických potřeb. 

V České republice není jednotné vymezení pojmu „zdravotní postižení“, avšak za obecně 

užívanou definici pro Českou republiku můžeme považovat definici Českého statistického 

úřadu, který definuje osobu zdravotně postiženou jako: „osobu, jejíž tělesné, smyslové a/nebo 

duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze 

oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu pro 

odpovídající věk musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo 

faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby“. Zdravotně postižení lidé netvoří 

jednolitou skupinu osob, naopak je třeba si uvědomit, že jsou mezi nimi značné rozdíly v 

důsledku variability postižení. Základní dělící čára se zřejmě nachází mezi postižením tělesného 

charakteru na straně jedné a postižením duševním a mentálním na straně druhé. Pro kvalitu 

života má – spolu s typem- zásadní význam i míra  (závažnost) postižení. (ČSÚ, 2018) 

V podmínkách České republiky se problematikou cestovního ruchu pro všechny na národní 

úrovni zabývá Centrála cestovního ruchu České republiky – CzechTourism a Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR. Konkrétním projevem podpory této formy cestovního ruchu jsou následující 

programy. Prvním  je  Národní  program  podpory  cestovního ruchu  2010-2016.   Podporovány  

byly právě projekty zaměřené na handicapované, seniory, mládež a rodiny s nižším příjmem. 
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MMR projevilo snahu   podpořit   tyto  skupiny  návštěvníků,  pro  které  je  účast  na  cestovním   

ruchu  obtížná.  

Podporované   aktivity   byly   zaměřeny   na   drobné   projekty,   které  měly  podpořit 

doprovodnou infrastrukturu   při   pěších,  cyklistických  trasách,  atraktivitách  cestovního   

ruchu  a   podobně. Podporována   byla   také   výstavba   veřejných   toalet,   kdy    alespoň   

jedna   musela  být  pro handicapované občany. Dále vytvořili navigační systém pro senzoricky 

postižené osoby.  Dalším počinem je Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

pro období 2017-2020 s podobným zaměřením jako výše zmíněný program (MMR ČR, 2019).  

Česká republika dále podporuje evropský projekt Calypso a to vlastním podprogramem zvaném 

Cestovní ruch pro všechny, nebo Cestování dostupné všem. Tento projekt byl součástí 

Národního programu pro cestovní ruch 2010-2013, poté byl program rozšířen a nadále 

podporuje sociální cestovní ruch v rámci podprogramu Cestování dostupné všem. 

Důležitou institucí je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), která byla 

založena v roce 2002 a v každém kraji má své profesionální pracoviště. Mezi hlavními úkoly 

NRZP ČR patří: sociální poradenství, vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně 

znevýhodněných skupin občanů (společenský, kulturní a pracovní život). Dále realizace 

osvětových, propagačních, výukových, poradenských, mediačních, informačních a 

vzdělávacích akcí pro podporu kvality života osob se zdravotním postižením. NRZP ČR také 

zprostředkovává styk s veřejností, spolupracuje se zahraničními subjekty, vydává časopisy a 

informační materiály, pořádá  veřejné   sbírky  na  podporu  hlavní  činnosti  organizace,  rozvíjí   

nové  metody  práce s komunitou   a   mnoho   dalších.  Neméně   důležitá   aktivita  NRZP  ČR  

je  vytváření    strategií komplexního řešení sociálních služeb, celoživotní vzdělání a ostatní 

okolnosti, které ovlivňují kvalitu života znevýhodněných skupin občanů (NRZP ČR, 2020).  

NRZP ČR sdružuje několik desítek organizací, např. organizaci CZEPA, Asociaci 

muskulárních dystrofiků ČR, Pražskou asociaci vozíčkářů, Sportovní klub vozíčkářů Praha, 

Svaz tělesně postižených Praha, Unii Roska a mnoho dalších.   

Velmi známé je Centrum Paraple, které jako obecně prospěšná společnost byla založena roku 

1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků, pomáhá lidem na vozíku 

po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout nelehké chvíle. Klienti Centra mohou získat 

užitečné informace  o výživě, péči o zdraví, práci s bolestí, údržbě vozíku a kompenzačních 

pomůcek, ale mimo jiné i o cestování (Centrum Paraple, 2020). Např. v roce V roce 2018 se 

klienti mohli zúčastnit lyžování na monoski, biski, dualski, kartski a sledge v Jizerských horách. 

Dále se mohli zúčastnit splouvání Vltavy na nafukovacích kánoích se speciálně upravenými 
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sedačkami v Jižních Čechách, pobytu v přírodě na Lipně, cyklistiky na handbiku v Bukové, 

potápění v lomu Leštinka, kurzu jízdy na čtyřkolce ve Vršově a mnoho dalších. 

 

Výstupy šetření zaměřeného na segment zdravotně handicapovaných osob a 

jejich vztahu k cestování 

V příspěvku je kromě literární rešerše a obsahované analýzy dokumentů využit i primární 

výzkum – kvantitativní dotazníkové šetření. Cílem kvantitativního dotazníkového  šetření bylo  

zjistit a specifikovat zájem handicapovaných občanů – občanů na invalidním vozíku – o 

cestovní ruch, ověřit si v jakém ročním období nejčastěji vyjíždějí či kde vnímají největší 

překážky při cestování. Před zahájením dotazníkového šetření byl na vzorku 5 náhodně 

vybraných respondentů aplikován pilotní výzkum s cílem odkrýt případné nejasnosti ve 

struktuře a obsahu dotazníkového šetření.  Dotazník obsahoval 22 otázek – jak otevřených, 

uzavřených i škálově hodnotících.  

500 tištěných dotazníků  bylo  umístěno  do  vybraných  specifických  zařízení,  která  sdružují   

zdravotně   handicapované  občany  –  osoby  na  invalidním  vozíku.  Návratnost  dosáhla  48 

%.  

Dotazníkové šetření bylo realizováno během roku 2019. Stanoveny byly následující hypotézy: 

H1: Většina respondentů cestuje spíše mimo sezónu, a to z důvodu nižších nákladů na 

cestování. 

H2: Většina respondentů při své účasti na cestovním ruchu nevyužívá služeb cestovních 

kanceláří či cestovních agentur, z důvodu finanční náročnosti a nedostatečné nabídce služeb. 

Z dotazníkového šetření vyplynuly následující závěry: 

• Většina respondentů (78 %) ráda cestuje, což mj. potvrzuje první předpoklad o cestování 

osob upoutaných na invalidní vozík. Tito lidé jsou velice společenští, rádi se integrují 

do společnosti. Zároveň velmi často cestují s rodinou, přáteli, asistentem či v 

organizované skupině. Tímto způsobem cestování dochází k dalšímu doprovodnému 

jevu, kterým je zvětšující se počet účastníků cestovního ruchu.  

• Nejčastějším motivem účasti na cestovním ruchu většiny respondentů (65 %)  jsou 

pobytové zájezdy. Vzhledem ke snížené mobilitě respondentů není tento typ zájezdu 

překvapivým výsledkem. Předpokladem pro zvolení pobytového zájezdu v zahraničí i 

v České republice je nejen bezbariérové ubytovací zařízení, ale take přístupné prostředí 

pro bezproblémový pohyb v jeho blízkosti a bezbariérový přístup do konkrétních 

atraktivit v destinaci.  
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• Těsná většina respondentů (53 %) preferuje spíše období mimo hlavní sezónu. 

Důvodem je zejm. skutečnost, že handicapovaní spoluobčané velmi často pobírají 

sociální dávky a jejich zaměstnanost je nižší než v případě jiných segmentů. Je pro ně 

tedy výhodnější cestovat mimo sezónu a tím ušetřit finanční prostředky. Jeví se zde 

příležitost pro poskytovatele služeb cestovního ruchu nabídnout balíčky služeb pro 

handicapované během celého roku.  

• Většina respondentů (65 %) tráví raději svojí dovolenou v České republice, což může 

být způsobeno zejména překážkami při cestování, nedostatečnými informacemi o 

zahraničních pobytech a malou  nabídkou produktů ze strany cestovních kanceláří.  

• Nejoblíbenějším dopravním prostředkem byl zvolen automobil (59 %). Podle výsledků 

i jiných šetření a výzkumů auto splňuje potřeby handicapovaných osob. Dnes není 

problém si pořídit automobil upravený (úprava zahrnuje brzdu, spojku, plyn, volant).  

• Většina respondentů (téměř 63 %) si organizuje svojí dovolenou sama a nespoléhá na 

služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Toto není překvapivý výsledek 

vzhledem nízkému počtu specializovaných cestovních kanceláří a cestovních agentur 

na trhu ČR i celkově omezené nabídce zájezdů pro handicapované občany. Většina 

respondentů (přes 85 %) žádnou cestovní kancelář ani cestovní agenturu, která by 

nabízela speciální produkty pro handicapované, nezná.  

• Tabulka 1  obsahuje   informace  o  tom  s  jakými  překážkami  se  při  cestování  

vybraný segment nejčastěji setkává. Jak z uvedené tabulky vyplývá, nejvíce se 

respondenti setkávají s bariérami v oblasti dopravy, významná je i nepřístupnost 

památek a atraktivit. Velmi často se stává že daná památka (muzeum, kostel, zámek) je 

bezbariérová, ale přístup k ní bezbariérový není.  

 

Tabulka 1 Překážky při cestování (v %) 
Kritérium/škála 1 

(velmi často) 

2 3 4 5 

(nikdy) 

Bariéry v ubytovacích zařízeních  32 33 28 1 6 

Bariéry ve stravovacích zařízeních 22 27 24 22 5 

Bariéry v oblasti dopravy 52 23 12 8 5 

Nepřístupnost památek/atraktivit 39 28 25 4 4 

Bariéry přístupu ze strany veřejnosti 8 19 35 30 8 

Neochota a lhostejnost zaměstnanců v CR 6 6 27 40 21 

Zdroj:Vlastní dotazníkové šetření 
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Závěr 

Cestovní ruch pro všechny se snaží najít nové turistické produkty a nabídnout další možnosti k 

tomu, aby i lidé,  kteří  mají   určité  specifické  potřeby, mohli  být  účastníky  cestovního  

ruchu. Do  budoucna   se  u  všech  z  uvedených  segmentů (mládež,   rodiny  v  tíživé   situaci,  

senioři, handicapovaní) předpokládá nárůst z hlediska jejich zapojení se do cestovního ruchu. 

Zde je nutné si uvědomit, že již dávno v oblasti cestovního ruchu neplatí, že trh určuje nabídka. 

Naopak je to poptávka, která nabídku v destinacích velmi významně ovlivňuje. Na toto by měli 

brát zřetel zejména poskytovatelé ubytovacích, stravovacích, dopravních, a i dalších 

doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu.  

Obě z uvedených hypotéz (H1: Většina respondentů cestuje spíše mimo sezónu, a to z důvodu 

nižších  nákladů  na  cestování,   H2:  Většina   respondentů   při  své   účasti  na cestovním 

ruchu nevyužívá služeb   cestovních   kanceláří či cestovních agentur, z   důvodu finanční   

náročnosti a nedostatečné nabídce služeb)  byly  na  základě  dotazníkového  šetření  potvrzeny.   

V souladu se závěry šetření  by  bylo  vhodné  rozšířit  nabídku  zájezdů  pro  handicapované  

spoluobčany, motivovat poskytovatele služeb cestovního ruchu ke zlepšení přístupnosti jejich 

zařízení a zlepšit bezbariérovost v dopravní infrastruktuře.  

Neméně   důležitým   tématem  v  návaznosti   na  cestovní   ruch  pro  všechny  je  i  společenská  

odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR), která stojí na třech základních 

pilířích (ekonomický pilíř, sociální pilíř, environmentální  pilíř),   stejně  jako   koncept  

udržitelného   rozvoje (Hamarneh, 2015). CSR je významným aspektem strategického chování 

firem a organizací. Právě uspokojení potřeb klientů se specifickými požadavky vyplývajícími 

z jejich zdravotních problémů, může být jednou z cest, kterou se podniky cestovního ruchu 

mohou ve svých snahách o odpovědné a etické chování vydat (Neckářová Šedivá, 2016).  
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Komparace nabídky přístupného cestovního ruchu v destinacích 

Kraj Vysočina a Spolková země Sasko 

Ľubomír Kmeco, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

Alice Neckářová Šedivá, Vysoká škola polytechnická Jihlava  

 

1. Úvod 

Cestovní ruch je v dnešní době již běžnou součástí života lidí žijících ve vyspělém světě. 

Přesto i v současnosti občas dochází k situacím, kdy nejsou uspokojeny potřeby všech 

zákazníků, protože nabídka není adekvátně přizpůsobena specifickým potřebám návštěvníků 

vyplývajícím například ze zdravotních problémů. Osoby se specifickými požadavky 

vyplývajícími z jejich onemocnění nebo zdravotního postižení mají stejná práva jako ostatní a 

zpravidla chtějí být integrovány do společnosti. V posledních desetiletích zaznamenáváme 

velké snahy společnosti o inkluzi těchto lidí, mnoho z nich je již ve společnosti integrováno – 

tzn. je jim umožněno vzdělávat se a zapojit se do pracovního procesu. Problémy ale mohou 

nastat při snaze těchto osob efektivně trávit volný čas nebo účastnit se cestovního ruchu, tedy 

při pobytu mimo jejich běžné prostředí. Je nevyhnutelné, aby každému člověku, bez ohledu na 

jeho fyzické či psychické schopnosti, bylo umožněno účastnit se cestovního ruchu. V této 

souvislosti můžeme mluvit o přístupném cestovním ruchu, který je součástí cestovního ruchu 

pro všechny.  

Cílem příspěvku je komparovat nabídku přístupného cestovního ruchu se zaměřením se 

na turistické informační centra, atraktivity cestovního ruchu a ubytovací zařízení ve vybraných 

destinacích, a to Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko.  

 

2. Přístupný cestovní ruch 

Přístupný cestovní ruch je spolu se sociálním cestovním ruchem součástí cestovního 

ruchu pro všechny.28 Vznik konceptu cestovního ruchu pro všechny se datuje do roku 1989, 

kdy byla ve Velké Británii prezentována zpráva nesoucí tento název (Indrová et al., 2008). 

Povinnost k nediskriminujícímu přístupu v cestovním ruchu byla zmíněna již v roce 1980 

v Manilské deklaraci Světové organizace cestovního ruchu UNWTO 1980 (Alén, Domínguez 

a Losada, 2012).  

 
28 Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR [online] [vid. 10. ledna 2016]. Dostupné z: 

http://www.project-athena.cz 
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Základním předpokladem účasti zdravotně znevýhodněných osob na cestovním ruchu 

je přístupné prostředí. Problematikou přístupného cestovního ruchu se v současné době ve 

vyspělých zemích světa zabývají vládní i mimovládní orgány na národní i nadnárodní úrovni 

(Eichhorn et al., 2008; Richards, Pritchard a Morgan, 2010). Současně se jedná o téma, které 

se v poslední dekádě těší rostoucímu zájmu také v akademických sférách (Domínguez, Fraiz a 

Alén, 2013).  

Cílovými skupinami přístupného cestovního ruchu se zabývalo vícero autorů, 

např. Altinay et al. (2016), Mallas a kol. (2004, in Becker Hopfinger a Steinecke, 2007) a 

v návaznosti na to lze konstatovat, že cílovou skupinou přístupného cestovního ruchu je každý 

člověk. Během nějakého období ve svém životě totiž každý z nás potřebuje přístupné prostředí 

– produkty a služby. Příčinou může být kromě zdravotního postižení například nemoc, nehoda, 

těhotenství, pokročilý věk, doprovod malých dětí, nebo přeprava objemného zavazadla během 

našich cest. 

Předpokladem přístupného cestovního ruchu je přístupné prostředí, tj. vhodně upravené 

dopravní prostředky, bezbariérové přístupy v ubytovacích a stravovacích zařízeních, přehledné 

informační symboly, ovládání výtahů a podobně (Ryglová, 2009). Samotná přístupnost by se 

dala rozdělit na ekonomickou, fyzickou a informační“29. K uvedeným aspektům přiřadila 

Linderová (2015b) ještě další kategorii – společenskou přístupnost, která spočívá v odstranění 

společenských bariér.  

Alén, Domínguez a Losada (2012) považují přístupný cestovní ruch společně 

se seniorským cestovním ruchem za budoucí trendy v cestovním ruchu a přístupnost obecně 

vnímají jako determinant zákaznické spokojenosti a loajality.  

 

3. Charakteristika cestovního ruchu ve zkoumaných destinacích 

Kraj Vysočina byl pro naše zkoumání vybrán z toho důvodu, že se jedná o oblast, která 

se dlouhodobě potýká, i přes svůj relativně velký potenciál v oblasti cestovního ruchu, s nízkou 

návštěvností. Není pro něj typický masový charakter poptávky po cestovním ruchu. Formy 

cestovního ruchu, které realizují osoby se zdravotními problémy, jako jsou kulturně poznávací 

cestovní ruch, náboženský cestovní ruch, rekreační cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, 

venkovský cestovní ruch apod. korespondují s tím, co Kraj Vysočina může nabídnout. Proto by 

 
29 Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR [online] [vid. 10. ledna 2016]. Dostupné z: 

http://www.project-athena.cz 
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pro danou oblast mohl být přístupný cestovní ruch jednou z možností, jak zvýšit návštěvnost 

regionu, příjmy z cestovního ruchu, obsazenost lůžek a snížit vliv sezónnosti.  

Téměř celé území kraje má vynikající přírodní i antropogenní předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu (Pachrová et al., 2016). Co se týče přírodního potenciálu, je  to kraj s čistou 

přírodu, čistým vzduchem a místní reliéf vytváří velmi vhodné podmínky pro rekreační 

a sportovní aktivity. Nachází se zde řada významných chráněných území, zároveň je také 

významnou pramennou oblastí mnoha českých a moravských řek (Pachrová et. al., 2017). Kraj 

Vysočina může svým návštěvníkům nabídnout také mnohé historické památky, např. gotické 

hrady, renesanční zámky, barokní církevní stavby a mnoho památek lidového stavitelství. 

V kraji se navíc nacházejí tři ze čtrnácti českých lokalit zapsaných na seznam světového 

dědictví UNESCO (Telč se svým historickým centrem, Žďár nad Sázavou s poutním kostelem 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a Třebíč s bazilikou sv. Prokopa, židovskou čtvrtí 

a židovským hřbitovem). Výjimečným kulturním bohatstvím kraje jsou městské a vesnické 

památkové rezervace a městské a vesnické památkové zóny (Pachrová, et. al., 2017).  

 Koordinací cestovního ruchu v Kraji Vysočina (resp. turistickém regionu Vysočina) se 

zabývá krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism, která sídlí v Jihlavě. 

 

Spolková země Sasko je zemí s bohatou historií, na jeho území se nachází nádherné 

zámky, hrady a zahrady, které představují významné kulturněhistorické dědictví. Zároveň je 

oblastí s krásnou přírodou30. Harmonická jednota přírody a architektury je důvodem, proč je 

např. Drážďanské labské údolí zařazeno mezi památky světového dědictví UNESCO (Matern, 

2006). Chráněná pobřežní oblast Labe je charakteristická svou krásnou přírodou, zároveň ale 

poskytuje mnoho možností k využití v rámci cestovního ruchu – například cykloturistice a pěší 

turistice. Nabídka Saska v oblasti cestovního ruchu zahrnuje sedm hlavních cestovatelských 

témat – konkrétně se jedná o umění a kulturu, městský cestovní ruch, vitální dovolenou, aktivní 

dovolenou, nabídku pro rodiny a mládež, bezbariérové Sasko a vánoční produkty31. 

Cestovní ruch v Sasku koordinuje organizace Tourismus Marketing Gesellschaft 

Sachsen mbH. Spolková země Sasko byla pro komparaci vybrána na základě konzultací 

s Německou turistickou centrálou (Deutsche Zentrale für Tourismus).  

 

 
30 Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH [online] [vid. 9. května 2017]. Dostupné z: 

http://www.sachsen-tourismus.de/ 
31 tamtéž 
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4. Komparace nabídky přístupného cestovního ruchu v Kraji Vysočina a 

Spolkové zemi Sasko 

Nabídku služeb přístupného cestovního ruchu jsme analyzovali z hlediska osob s 

těžkým tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Objektem zkoumání byla turistická 

informační centra, atraktivity cestovního ruchu (muzea, galerie, ZOO, kostely, kláštery apod.) 

a ubytovací zařízení. 

 

4.1 Nabídka informací 

Vzhledem k tomu, že v rámci nákupního rozhodovacího procesu, a to nejen v případě 

osob se zdravotními problémy, hraje často velmi významnou roli právě dostupnost a 

relevantnost informací, byly nejprve analyzovány a komparovány informační zdroje, týkající 

se řešené problematiky pro Kraj Vysočina i pro Spolkovou zemi Sasko. Výsledky uvádíme 

v tabulce 1. 

 

Tabulka č. 1 Komparace informací týkajících se přístupného cestovního ruchu poskytovaných destinačním 

managementem v Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko 

Informace Vysočina Sasko 

Webové stránky pro zdravotně 

postižené Ne Saxony for All (Barrier-free Travel) 

Jazykové mutace  --- Němčina, angličtina 

Dostupné informace  --- 

Ubytovací zařízení, stravovací zařízení, 

návštěvnické atraktivity 

Tištěné materiály 

Kraj Vysočina pro osoby 

s handicapem Ano, pravidelně aktualizované 

Rok vydání 2014 2015, 2016, 2017 

Jazykové mutace Čeština, němčina, angličtina Němčina 

Dostupné informace 

Tipy na výlet (některé 

návštěvnické atraktivity) 

Ubytovací zařízení, stravovací zařízení, 

návštěvnické atraktivity 

Počet použitých piktogramů 4 22 

Ověřování informací Ne Ano, pravidelně aktualizované 

Rozsah 40 stran 144 stran 

Formát A5 A4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky č. 1 je zřejmé, že pokud porovnáme poskytování informací o nabídce služeb 

cestovního ruchu pro osoby se zdravotními problémy na Vysočině a v Sasku, Sasko poskytuje 

informace danému segmentu v podstatně větším rozsahu. Poskytované informace se týkají 
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nejen návštěvnických atraktivit, ale také ubytovacích služeb. Zároveň jsou informace v Sasku 

i díky použití dvaceti dvou piktogramů oproti čtyřem piktogramům na české straně podstatně 

podrobnější. Cílem saských propagačních a informačních materiálů je poskytnout 

vyčerpávající data, zatímco brožura „Kraj Vysočina pro osoby s handicapem“ poskytuje pouze 

tipy na výlet. Brožura organizace Vysočina Tourism je k dispozici ve třech jazykových 

mutacích, zatímco německá brožura je k dispozici pouze v německém jazyce. Informace 

na webových stránkách saské centrály cestovního ruchu jsou potom v plné, nezkrácené verzi 

dostupné v němčině a angličtině. 

 

4.2. Nabídka služeb vybraných zařízení cestovního ruchu  

Kraj Vysočina disponuje dostatečnou všeobecnou infrastrukturou i supra a 

infrastrukturou cestovního ruchu. V roce 2016 bylo v Kraji Vysočina 42 cestovních kanceláří32. 

Dle Asociace turistických informačních center ČR se v Kraji Vysočina nachází 27 

certifikovaných turistických informačních center33. Atraktivit cestovního ruchu se v kraji 

nachází 144. Podle Českého statistického úřadu se v Kraji Vysočina nachází 445 hromadných 

ubytovacích zařízení s celkovou lůžkovou kapacitou téměř 24 000 lůžek34. Obsazenost 

lůžkových kapacit v roce 2016 činila 28 %, přičemž od roku 2014 dosud dosahuje v Kraji 

Vysočina tento ukazatel nejnižších hodnot ze všech krajů v České republice35. Stravovacích 

zařízení v regionu v roce 2016 bylo 2 880 (provozovny stravovacích služeb různých typů)36. 

Data týkající se přístupnosti objektů infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina byla 

získána primárním výzkumem. 

Podle Saského statistického úřadu se ve Spolkové zemi Sasko v roce 2016 nacházelo 2 

069 ubytovacích kapacit (hotely, penziony, hotely garni, hostince) s celkovou kapacitou 118 

963 lůžek37. V Sasku se nachází 86 bezbariérových ubytovacích kapacit vhodných pro osoby s 

tělesným zdravotním postižením. Z dalších objektů infrastruktury cestovního ruchu se v Sasku 

 
32 Stovka software [online] [vid. 10. ledna 2017]. Dostupné z: http://www.atlasck.cz/cestovni-kancelare-kraj-

vysocina?page=3 
33 Asociace turistických informačních center [online] [vid. 9. května 2017]. Dostupné z: http://www.aticcr.cz/kraj-

vysocina/os-1013/p1=2307 
34 Český statistický úřad [online] [vid. 14. srpna 2016]. ISBN 978-80-250-2649-6. Dostupné z: 

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203089 
35 Český statistický úřad [online] [vid. 11. prosince 2017]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CRUD004&z=T&f=TABULKA&skupId=1471&katalog=31743&pvo=CRUD004&str=v120 
36 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina [online] [vid. 12. března 2017]. Dostupné z: 

http://www.khsjih.cz/soubory/HV/hv-informace-o-kontrolach-2016.pdf 
37 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen [online] [vid. 9. května 2017]. Dostupné z: 

https://www.statistik.sachsen.de/html/498.htm 
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nachází 55 turistických informačních center, 163 muzeí, 31 zážitkových lázní, 115 kulturních 

a kongresových objektů, 10 volnočasových parků, 14 zoologických zahrad a zvířecích koutků, 

28 zámků a 46 kostelů a klášterů. Data o přístupnosti atraktivit cestovního ruchu jsme získali 

z materiálů Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Celkový počet zkoumaných 

objektů v obou destinacích cestovního ruchu uvádíme v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2 Počet hodnocených objektů cestovního ruchu v Kraji Vysočina a ve Spolkové zemi Sasko  

 Počet TIC Počet atraktivit Počet ubytovacích zařízení 

Vysočina 27 144 445 

Sasko 55 407 2 069 

Zdroj: Český statistický úřad [online] [vid. 14. srpna 2016]. ISBN 978-80-250-2649-6. Dostupné z: 

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203089 

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH – interní databáze, vlastní zpracování 2017 

Jak je vidět z tabulky č. 2, v Sasku se nachází nepoměrně větší počet všech sledovaných 

zařízení cestovního ruchu, obzvláště ubytovacích zařízení. Je to bezpochyby dáno rozlohou, 

významem destinace i hlavním městem Spolkové země Sasko, kterými jsou Drážďany. Proto 

pro porovnání využíváme relativní početnosti (%). V tabulce č. 3 uvádíme komparaci 

přizpůsobení zkoumaných zařízení cestovního ruchu pro handicapované návštěvníky v Kraji 

Vysočina a Spolkové zemi Sasko. 

 

Tabulka č. 3 Komparace přizpůsobení objektů cestovního ruchu v Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko 

  
Zcela 

přístupné 

Částečně 

přístupné 

Přizpůsobení 

pro zrakově postižené 

Přizpůsobení 

pro sluchově postižené 

Celkový počet 

zařízení 

Vysočina 

TIC 18 (66,7 %) 6 (22,2 %) 0 0 27 

Atraktivity 52 (36,1 %) 45 (31,3 %) 18 (12,5 %) 4 (2,8 %) 144 

Ubytovací 

zařízení 
72 (16,2 %) 0 0 0 445 

Sasko 

TIC 36 (65,5 %) 7 (12,7 %) 5 (9,1 %) 3 (5,5 %) 55 

Atraktivity 
262 (64,4 

%) 
100 (24,6 %) 111 (27,3 %) 78 (19,2 %) 407 

Ubytovací 

zařízení 
86 (4,2 %) 8 (0,4 %) 1 (0,05 %) 0 2 069 

Zdroj: Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH – interní databáze, vlastní zpracování 2017 

Podle tabulky č. 3 se na Vysočině vyskytuje 18 (66,7 %) turistických informačních 

center, která jsou zcela přístupná a 6 (22,2 %) turistických informačních center, která jsou 
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částečně přístupná osobám s těžkým tělesným postižením. Neexistuje žádné turistické 

informační centrum, které by bylo přizpůsobeno osobám s těžkým zrakovým nebo sluchovým 

postižením. V Sasku je turistických informačních center zcela přizpůsobených potřebám osob 

s těžkým tělesným postižením 36 (65,5 %). Z uvedeného vyplývá, že podíl zcela přístupných 

informačních center pro osoby s těžkým tělesným postižením je v obou zkoumaných oblastech 

velmi podobný (rozdíl činí pouze 1,2 p. b. ve prospěch Kraje Vysočina). Alespoň částečně 

přístupných turistických informačních center je v Sasku 7 (12,7 %). Zároveň je ale nutné 

zmínit, že v Sasku se nachází také informační centra, která jsou připravena poskytovat 

adekvátní služby návštěvníkům se zrakovým a sluchovým postižením.  

Při komparaci přístupnosti atraktivit cestovního ruchu je patrný zejména obrovský 

rozdíl mezi atraktivitami, které jsou přizpůsobeny potřebám osob s těžkým zrakovým nebo 

sluchovým postižením. Zatímco na Vysočině se vyskytují přizpůsobené atraktivity pouze 

sporadicky, v Sasku tvoří běžnou součást nabídky. Atraktivit pro zrakově postižené bylo v Kraji 

Vysočina identifikováno 18 (12,5 %), zatímco v Sasku 111 (27,3 %). Ještě větší rozdíl lze 

spatřovat v případě atraktivit přizpůsobených potřebám osob se sluchovým postižením. V Kraji 

Vysočina jsou takovéto atraktivity 4 (2,8 %), v Sasku jich je 78 (19,2 %).  

Z tabulky č. 3 je patrné, že podíl ubytovacích zařízení s bezbariérovými pokoji na 

celkovém počtu ubytovacích zařízení je na Vysočině podstatně vyšší (16,2 %), nežli je tomu 

v Sasku (4,2 %). V Sasku se stejně jako na Vysočině nachází ubytovací zařízení pro osoby 

s tělesným postižením v rámci různých kategorií i tříd. V Sasku se na rozdíl od Vysočiny 

vyskytují také ubytovací zařízení, kde je možné zároveň ubytovat větší množství osob 

s tělesným postižením současně. Obdobná zařízení na Vysočině bohužel nejsou. Ubytovací 

zařízení přizpůsobené zrakově postiženým bylo zjištěno pouze jedno a to v Sasku. V Kraji 

Vysočina a ani v Sasku nebylo identifikováno žádné ubytovací zařízení přizpůsobené osobám 

se sluchovým postižením. 

 

5. Závěr 

Cestovnímu ruchu pro všechny, který zahrnuje i přístupný cestovní ruch, se 

v posledních letech po dlouhých desetiletích konečně začala věnovat náležitá pozornost. Každý 

člověk, včetně lidí se zdravotním handicapem, má právo účastnit se cestovního ruchu. Aby se i 

zdravotně postižení lidé mohli účastnit cestovního ruchu, je nevyhnutelné, aby nabídka 

cestovního ruchu odpovídala jejich potřebám a byla tak přístupná i pro ně. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli zmapovat nabídku přístupného cestovního ruchu ve dvou vybraných 

destinacích cestovního ruchu, a to v Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko. 
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Zmapováním nabídky služeb přístupného cestovního ruchu v Kraji Vysočina 

a Spolkové zemi Sasko jsme zjistili, že v některých případech je podíl přístupných objektů 

v Kraji Vysočina vyšší, než ve Spolkové zemi Sasko, v jiných  naopak. Velký rozdíl existuje 

v přístupu organizací destinačního managementu ke koordinaci přístupného cestovního ruchu. 

Zatímco saská organizace pravidelně realizuje výzkumy a svým skutečným i potenciálním 

klientům nabízí ověřená, aktuální, úplná a relevantní data o současné nabídce přístupného 

cestovního ruchu v oblasti v tištěné i elektronické podobě, destinační organizace v Kraji 

Vysočina danými informacemi, které by byly revidované, aktuální a v dostatečné struktuře 

a rozsahu, nedisponuje. Co se týče přizpůsobení nabídky služeb zařízení cestovního ruchu, 

zjistili jsme, že podíl přístupných turistických informačních center v obou zkoumaných 

oblastech je velmi podobný, o něco málo víc je jich v Kraji Vysočina. Co se týče atraktivit 

cestovního ruchu, hlavní rozdíl mezi Krajem Vysočina a Spolkovou zemí Sasko spočívá v tom, 

že v Sasku je velký podíl objektů, které jsou zcela přístupné pro osoby s těžkým tělesným 

postižením a poměrně vysoký podíl objektů adekvátně přizpůsobených potřebám osob se 

zrakovým a sluchovým postižením. Naopak, v Kraji Vysočina jsme zjistili vyšší podíl 

ubytovacích zařízení pro osoby s těžkým tělesným postižením, než je tomu ve Spolkové zemi 

Sasko. Zajímavou skutečností je, že v Sasku je možné najednou ubytovat v jednom zařízení i 

celé skupiny tělesně postižených návštěvníků, zatímco na Vysočině je to problém, neboť 

ubytovací zařízení zpravidla disponují pouze jediným bezbariérovým pokojem.  

Vzhledem na to, že přístupný cestovní ruch představuje budoucí trend rozvoje 

cestovního ruchu, je nevyhnutelné začít věnovat této formě cestovního ruchu náležitou 

pozornost ve všech regionech, protože přístupný cestovní ruch může být prospěšný nejen jako 

faktor inkluze postižených návštěvníků ale i významným faktorem sociálně-ekonomického 

rozvoje v regionech. 
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Inkluze zdravotně postižených dětí a dospělých 

Roman Kořán, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

 

Úvod 

Pojem integrace se v posledních deseti či dvaceti letech užívá v souvislosti s lidmi se 

zdravotním znevýhodněním často. Při integraci nejde jen o vyrovnávání příležitostí pro 

hendikepované, o úpravu vztahů „majority“ a „minority“ a jejich soužití, ale také o úspěšnost 

začleňování jedinců se zdravotním znevýhodněním do společnosti. Nověji jsou žádoucí 

strategie sociální politiky s ohledem na znevýhodněné skupiny označovány jako inkluze. 

Termín inkluze znamená zahrnutí, náležení k celku. Inkluze znevýhodněných by měla být 

součástí hodnotového systému a osobním přesvědčením každého člověka. Inkluze znamená 

rovnoprávný vztah, ale především postoj, přístup, hodnotu, přesvědčení. 

Integrace i inkluze jsou procesy, které usilují o plnohodnotný společný život hendikepovaných 

i zdravých jedinců s respektováním jejich individuálních schopností a možností rozvoje. 

Hlavním kriteriem k určení stupně integrace člověka je kvalita společenských vztahů. Tyto 

vztahy mohou vykazovat několik stupňů: 

- Úplná sociální integrace je stav společenské a osobní pohody a úplná účast 

v sociálních vztazích. 

- Inhibovaná integrace znamená znevýhodnění, ne však znemožnění normálních 

sociálních vztahů (tréma, ostych, stud, malé sebevědomí v důsledku viditelné vady či 

poruchy). 

- Omezená účast v sociálních vztazích znamená rezignaci či nemožnost realizovat 

činnosti a některé vztahy (v praxi např. vynechání cvičení, zákaz tělesně náročnějších 

činností). 

- Zmenšená účast v sociálních vztazích je omezením těchto vztahů na mikroprostředí 

každého jedince (rodina, přátelé, sousedé). Jedná se o situaci, jež s sebou ještě nese 

možnost zlepšení jak v tělesné, tak v psychické stránce osobnosti. 

- Ochuzené vztahy znamenají rezignaci na širší společenské kontakty mimo rodinu či 

speciální instituci, v níž se člověk nachází v důsledku tělesných či psychických 

zvláštností bez perspektivy zlepšení stavu. 

- Redukované vztahy jsou charakteristické pro osoby s kontaktem na výrazně omezený 

počet osob (rodič, lékař, aj.), případně pro osoby uzavřené do vlastního světa. 
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- Narušené vztahy mají osoby neschopné udržovat sociální kontakty v důsledku jejich 

specifické poruchy či pro obecnou nepřizpůsobivost, jež je vyřazuje i ze života v rodině. 

- Ve společenské izolaci jsou osoby, u nichž je schopnost společenských vztahů 

nezjistitelná pro jejich izolovanost (osoby v ústavech sociální péče, osoby s těžkými 

mentálními hendikepy, s fatálními tělesnými vadami, aj.).  

 

Výběr pečovatelského zařízení, služby 

U lidí s těžkým postižením stojí před rozhodnutím, jaký typ zařízení či služby vybrat, jejich 

rodiny. Speciální programy, jichž se účastní jen lidé s postižením, dávají uživatelům pocit větší 

ochrany a bezpečí – ve skupině stejně zdravotně znevýhodněných ztrácejí pocit výlučnosti. 

Jejich rodinám dávají pocit, že člověku s postižením je poskytována specializovaná péče. 

(Starová 2003). Výběr služby by však měl být i prevencí pobytu ve „skleníkovém prostředí“, 

které intenzivní a dlouhodobé programy do určité míry vytvářejí. V důsledku jejich uzavřenosti 

je nutno počítat s následujícími riziky: 

- úroveň běžných sociálních dovedností uživatelů bývá nižší, 

- uživatelé se později vyrovnávají se svým hendikepem, 

- na uživatele bývají kladeny nižší nároky, 

- uživatelům chybí možnost srovnání se zdravými, 

- uživatelé mají větší pocit odlišnosti, 

- na uživatele je soustředěna pozornost a vzniká u nich pocit, že nemusí vyvíjet vlastní 

úsilí a vždy jim bude pomoženo. 

V některých zařízeních je integrace chápána jako spojení zdravotně znevýhodněných se 

zdravými bez toho, že by se mířilo k vytváření „celku vyšší kvality“. To je pouze polovičaté 

řešení. Integrace znamená nutnost vytvářet takové soužití, které všem zúčastněným přináší 

hluboký pozitivní zážitek. Každý účastník programu by měl cítit, že do skupiny patří, že v ní 

má pevné a bezpečné místo, že na jeho činnosti navazuje činnost dalších, že je potřebný, že 

může ostatní ovlivňovat a podporovat. 

Úspěšné integraci musí předcházet vytvoření řady podmínek, které se týkají uživatele služby, 

jeho rodiny i příslušného zařízení. 

- Služba musí být dostupná – nesmí být příliš vzdálená, anebo musí být dosažitelná 

s využitím bezbariérových dopravních prostředků. Dopravu mohou zajišťovat také 

osobní asistenti. 
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- Důležitým faktorem je kvalitní příprava pracovníků. Pouhá snaha a entuziasmus bez 

teoretických a praktických znalostí a orientace v problematice nestačí. Integrace musí 

být odpovědnou a svobodnou volbou každého pracovníka, protože s sebou nese jiné a 

větší nároky na odborný i lidský přístup k uživatelům.  

- Zásadní podmínkou je přijetí uživatele skupinou (např. školní třídou při integraci dítěte 

s postižením do běžné školy). Tomu musí odpovídat taková práce se skupinou, do níž 

integrovaný jedinec vstupuje, která nedovolí, aby se uživatel stal terčem útoků ze strany 

ostatních, aby zůstal izolován, nebo aby s ním bylo zacházeno soucitně či byl považován 

za kuriozitu. Zároveň by mu neměla být věnována nadměrná pozornost na úkor 

ostatních. 

- S integrací musí souhlasit rodina uživatele a musí si ji přát. Zařazení uživatele do 

běžného prostředí klade vyšší nároky na podporu a spolupráci rodiny se zařízením, na 

speciální domácí přípravu a péči, na laskavost a pochopení nezdarů a selhání, jež 

nastávají častěji než v programech, které s integrací nepracují. Nutné je odstranění 

architektonických bariér a zajištění odpovídajícího zázemí či speciálních pomůcek. 

Integrace musí být vnímána jako dvoustranný proces ovlivňování zdravých i zdravotně 

znevýhodněných. Je nebezpečné proces integrace chápat jako „normalizování“ 

hendikepu. Toto nebezpečí se týká všech zúčastněných. (1) 

 

Somatopedie 

Somatopedie je vědní obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou a vzděláváním 

tělesně a zdravotně postižené mládeže a dospělých. Spolu s dalšími obory – s etopedií, 

psychopedií, logopedií, surdopedií a tyflopedií – tvoří vědní oblast speciální pedagogiky. 

Název oboru somatopedie je vytvořen z řeckých slov soma (tělo) a paideia (výchova). Tento 

název, stejně jako názvy ostatních oborů speciální pedagogiky, byl vytvořen v duchu tradice 

pedagogického díla J. A. komenského, který nazval jeden ze svých stěžejních spisů Pampaedie 

(Vševýchova). Ve druhé kapitole této knihy pojednává o možnostech výchovy a vzdělávání 

tělesně a smyslově postižených osob. 

Vědní a studijní obor somatopedie vznikl v roce 1946, kdy bylo poprvé zavedeno 

vysokoškolské studium učitelů na nově zřízených pedagogických fakultách. Na pedagogické 

fakultě Karlovy univerzity v Praze byl zřízen studijní obor pedopatologie, od roku 1948 zvaný 

defektologie a od roku 1963 speciální pedagogika. V současné době se pro studium tohoto 

oboru na pedagogických fakultách používá popisné označení učitelství mládeže vyžadující 
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zvláštní péči a vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči, zatímco vědní obor se jmenuje i 

nadále „speciální pedagogika“. Je to oblast teorie výchovy a vzdělávání tělesně, zdravotně, 

smyslově, řečově a mentálně postižené mládeže a mládeže mravně narušené, v souhrnu 

označované jako postižená mládež. 

Jeden ze studijních oborů, zaměřený k výchově a vzdělávání tělesně a zdravotně postižené 

mládeže, byl pojmenován původně jako defektologie ortopedická, od roku 1956 pak jako 

somatopedie. 

Jde o poměrně mladý vědní i studijní obor, neboť péče o výchovu a vzdělávání tělesně a 

zdravotně postižené mládeže začala mnohem později než péče o zrakově a sluchově postiženou 

mládež. Důvodem bylo mínění, že tělesně a zdravotně postižené děti nebývají postiženy po 

stránce rozumové a smyslové tak často a tak těžce jako děti zrakově a sluchově postižené, 

zvláště pak nevidomé a neslyšící. Pravda je, že v základních a středních školách pro tělesně a 

zdravotně postiženou mládež se vyučuje podle stejných učebních plánů, osnov a učebnic, jako 

ve školách běžného typu pouze s některými úpravami. Tak vzniká domněnka, že výchova a 

vzdělávání tělesně a zdravotně postižených žáků by mohly být předmětem obecné pedagogiky. 

Tento názor je však mylný, neboť specifičnost výchovy a vzdělávání tělesně a zdravotně 

postižené mládeže netkví především v obsahu a rozsahu učiva, nýbrž mnohem výrazněji ve 

zvláštnostech vnitřních i vnějších podmínek, ve kterých výchova a vzdělávání probíhají, tj. 

v tělesném a zdravotním postižení, zejména v omezených pohybových možnostech žáků, na 

druhé straně pak ve zvláštnostech prostředí a režimu ústavů pro tělesně postiženou mládež, 

dětských nemocnic, léčeben a ozdravoven, kde jsou žáci nejen vyučováni, ale současně (a 

někdy především) léčeni a kde výchovně vzdělávací režim musí být koordinován s léčebným 

režimem a v mnoha případech tomuto režimu podřízen. V některých vyučovacích předmětech 

se používají speciální didaktické metody a pomůcky, zejména při psaní, výtvarné a tělesné 

výchově a při pracovním vyučování, pokud jsou tyto vyučovací předměty zařazeny do učebního 

plánu příslušné školy. Z toho vyplývá nutnost speciálního zaměření celé výchovně vzdělávací 

péče i jednotlivých organizačních forem vyučování, speciálních didaktických metod a 

pomůcek. Proto se klade důraz na potřebné odborné znalosti učitelů a vychovatelů o podstatě a 

závažnosti tělesného a zdravotního postižení žáků a požaduje se znalost režimu celého zařízení, 

především pak speciálních rehabilitačních i výchovně vzdělávacích metod.  

K úspěšnému působení ve škole pro tělesně a zdravotně postiženou mládež potřebuje mít učitel 

a vychovatel širší a hlubší znalosti z propedeutických (přípravných) oborů, jako jsou biologie 

dítěte, neurofyziologie, somatopatologie, patopsychologie a psychopatologie, pediatrie, 

kineziologie a ortopedická protetika i z oborů speciálně pedagogických. Těžištěm jsou zejména 
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základy somatopedie, teorie výchovy a vzdělávání tělesně a zdravotně postižené mládeže, 

speciální metody reedukační, kompenzační, psychorehabilitační a didaktické. Nezbytná je 

znalost organizace škol a vývoje péče o tělesně a zdravotně postiženou mládež. Tyto 

speciálněpedagogické disciplíny tvoří vědní obor somatopedie.  

Vzhledem k tomu, že mnohdy tělesná a zdravotní postižení a oslabení přetrvávají po celý život, 

nebo vznikají i v dospělém věku, a že potřebují takto postižení dospělí též speciální výchovně 

vzdělávací péči – například při změně pracovní schopnosti, při přípravě na nové pracovní a 

společenské zařazení po závažném úrazu nebo chorobě apod., zařazuje somatopedie výchovně 

vzdělávací péči směřující k socializaci nebo resocializaci dětí, mladistvých i dospělých tělesně 

a zdravotně postižených osob. Dospělí potřebují tuto péči zejména před návratem z léčebného 

zařízení do rodinného a společenského prostředí, při nácviku sebeobsluhy a běžných denních 

činností i v přípravě na výkon původního nebo nového povolání při změněných, a zpravidla 

snížených, pracovních schopnostech a možnostech. 

Vedle této výchovně vzdělávací činnosti je však stejně důležitá výchovná i převýchovná péče 

zaměřená k psychické přípravě postiženého člověka na život ve změněných, zpravidla 

ztížených životních podmínkách. 

Je třeba věnovat pozornost individuálním rysům osobnosti každého postiženého člověka, 

protože je zřejmé, že mnozí postižení mají mnohem větší individuální schopnosti, než se 

veřejnost domnívá. Je třeba řešit jejich životní problémy, např. možnosti pracovního uplatnění, 

zájmové činnosti, využití volného času, odstraňování architektonických bariér, možnost 

používání technických pomůcek v práci, v osobním životě, jednotu výchovného působení 

rodiny a školy, pomoc speciálních pedagogů a společenských organizací při řešení závažných 

životních problémů těžce postižených lidí. Je třeba řešit otázky správné a systematické výchovy 

postiženého dítěte od narození v rodině i ve zdravotnických zařízeních, která nejsou 

v působnosti resortu školství (např. v denních rehabilitačních stacionářích pro postižené děti od 

8 měsíců až do 7 let, při odkladu školní docházky). Další úkoly jsou v oblasti speciální výchovy 

dospělých postižených jedinců, např. dlouhodobých pacientů v ústavech sociální péče pro 

dospělé postižené, ale i postižených žijících samostatně ve společnosti zdravých. Je potřeba 

rozvíjet metodickou pomoc společenským organizacím a odborům sociální péče. 

Ve společnosti zdravých lidí je nezbytné zintenzívnit osvětové a informativní působení tak, aby 

se v hromadných sdělovacích prostředcích pravidelně objevovala problematika postižených 

lidí, otázky přístupu a pomoci společnosti postiženým i příklady úspěšné socializace 

postižených spoluobčanů. 
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Úkolem somatopedie je rozpracovávat teorii výchovy a vzdělávání tělesně a zdravotně 

postižené mládeže i dospělých osob, zkoumat a ověřovat metody výchovně vzdělávací, 

didaktické, reedukační, kompenzační i psychorehabilitační a resocializační. Získané poznatky 

pak uplatňovat v přípravě učitelů a vychovatelů tělesně a zdravotně postižené mládeže i 

dospělých osob, ve výchovně vzdělávací práci škol a zařízení pro tuto mládež i dospělé osoby 

a v metodické pomoci státním orgánům i společenským organizacím v péči o tuto mládež i 

dospělé osoby. (2) 

 

Vlivy na přijetí postižení 

Na získané postižení nebo nemoc má vliv i vývojová úroveň, v níž ke změně životní situace 

došlo. Například když poranění nebo nemoc zasáhne dítě během jeho formování soběstačnost 

a nezávislosti (tedy kolem osmého roku věku), může to na jeho další vývoj mít objektivně 

daleko větší dopad, než kdyby tomu tak bylo ve věku puberty nebo adolescence. Naopak právě 

změna v období puberty bude subjektivně vnímána daleko tíživěji, i když vliv na vývoj bude 

daleko menší. 

Dalším faktorem je „viditelnost“ postižení. Hůře bývá akceptována změna, která se výrazněji 

dotýká vzhledu jedince. Lidé, kteří se musí vyrovnat se změnou svého tělesného vzhledu, 

mnohem více trpí pocity méněcennosti, více se straní ostatních, hůře navazují sociální kontakty. 

Lépe tedy proběhne adaptace na postižení, které bude méně viditelné. 

Rozsah postižení má svou objektivní závažnost, avšak neméně důležitá je jeho subjektivní 

závažnost. S tím souvisí i časová složka postižení. Lépe je přijímáno postižení nebo nemoc, 

která proběhla náhle, ale jejíž prognóza je stabilní nebo má zlepšující se tendenci. Oproti tomu 

negativní prognóza nemoci postižené těžce deprimuje, nemohou ovlivnit další vývoj, ztrácejí 

volní kontrolu nad svým životem. Jedná se například o případy cystické fibrózy, myopatie, 

zhoubných nádorů a některých vzácněji se vyskytujících nemocí. Tito jedinci jsou většinou 

současně léčeni antidepresivy, která jim pomáhají situaci psychicky unést. 

Na přizpůsobení postižení má velký vliv rovněž osobnost jedince a míra jeho frustrační 

tolerance. Žák s postižením je vystavován frustracím poměrně často. Mnoho jeho potřeb 

přestane být uspokojováno již v okamžiku, kdy se postižení projeví. S jeho vývojem a 

s adaptací na něj se objevuje například nedostatek příležitostí ke kontaktu s vrstevníky, špatné 

možnosti kontaktu s druhým pohlavím, nedostatek možností naplánovat si svou budoucnost 

apod. 

V období vyrovnávání se s tělesným postižením vstupují do hry postoje. Důležité jsou: 
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- postoje společnosti: jak je tento druh postižení přijímán (například společensky méně 

přijatelný bude jedinec s problémy s inkontinencí než s cukrovkou) 

- postoje nejbližšího okolí a rodiny: jak postižení či nemoc přijímá rodina, zda pro ni 

představuje „velkou zátěž“, nebo je naopak přijímána s klidem, rozvážně 

- postoje samotného jedince s postižením: jak vnímá svůj handicap, zda ho přijímá a hledá 

možnosti řešení, nebo se naopak bouří, revoltuje  

Potřeby dítěte a žáka s postižením nejsou kvalitativně jiné než u zdravých vrstevníků. Jedná se 

spíše o to, že některé z nich nemohou být uspokojovány často dlouhodobě a u jiných musí nutně 

dojít k jejich posunům, změnám. 

Biologické potřeby bývají uspokojovány většinou dobře. Často zafunguje péče rodičů či jiných 

opatrovníků nebo péči zajišťuje stát formou zařazení do ústavů a jiných léčebných zařízení či 

kompenzací ve formě finančních dotací. 

U psychických potřeb tomu bývá jinak. Potřeba láskyplného vztahu a bezpečí nebývá často 

uspokojována a to z důvodu ne vždy jednoznačně pozitivního přístupu rodičů k dítěti. Roli 

mohou hrát časté pobyty dítěte mimo domov (v nemocnici apod.) málo uspokojována bývá i 

potřeba sociálních kontaktů a kladného sociálního přijetí. Důvodem bývá velmi malá sociální 

připravenost dítěte k navazování vztahů. Rodiče nevědomky upřednostňují starost o fyzickou 

stránku dítěte. 

Během dalšího vývoje bývá neuspokojována potřeba činnosti, výkonu a z toho vyplývajícího 

sociálního uznání. Dítě, žák špatně hledá možnosti vlastní seberealizace a smysluplnosti své 

práce. S tím souvisí i podceňování potřeby životní perspektivy u jedince s postižením (zvláště 

v době volby povolání). Následkem toho dochází i k horšímu vyrovnávání se s postižením. 

V pozdějším věku se objevuje i potřeba sexuální, která bývá spojena se sníženou možností najít 

si partnera a s problémy v intimních kontaktech. 

Každé onemocnění má vliv na psychiku. Oslabení nervové soustavy se může projevit zvýšenou 

dráždivostí a emotivní labilitou, v oblasti emocionální je to strach i úzkost, které bývají spojeny 

s novým prostředím (nemocnice), z bolesti a nepříjemnými zážitky léčebných zákroků. Mohou 

vznikat různé fobie, depresivní stavy. Děti jsou více vázány na blízké osoby, mají celkově 

sníženou výkonnost, častější absence, omezené zkušenosti v sociální oblasti, ovlivněné emoční 

ladění. 

Handicap obecně můžeme z hlediska prožívání jedince chápat jako náročnou životní situaci. 

Nejde o to, že by tělesné postižení nebo nemoc vytvářely samy o sobě nové vlastnosti nebo 

zásadní změny v osobnosti. Dalo by se říci, že každé porušení normálního tělesného nebo 

psychického stavu znamená víceméně zvláštní životní situaci, která činí životní podmínky 
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složitějšími a náročnějšími. Tato situace dítě s postižením dlouhodobě zatěžuje. Zvyšuje jeho 

stres, zhoršuje každodenní situaci a způsobuje řadu vnitřních konfliktů, z nichž některé se zdají 

neřešitelné (např. porovnání reálných možností oproti jeho životním ambicím). 

Tělesně postižené a zdravotně znevýhodněné děti používají stejnou škálu technik vyrovnávání 

se s náročnými životními situacemi jako děti zdravé. Hlavními reakcemi jsou agrese a únik. 

Můžeme se zde však často setkávat s agresivními způsoby řešení nejrůznějších každodenních 

situací (zvlášť pokud je postižení získané v pozdějším věku a dítě bylo doposud zvyklé na jiná 

řešení). (3) 

 

Legislativní úprava 

Problematika žáků se zdravotním postižením je legislativně ukotvena v níže uvedených 

předpisech. 

Zákon č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 

Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Dítětem, žákem a studentem se zdravotním postižením je dle zákona č. 561/2004 Sb. osoba 

s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným 

postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. 

Dítětem, žákem a studentem se zdravotním znevýhodněním je dle zákona č. 561/2004 Sb. 

osoba zdravotně oslabená, dlouhodobě nemocná nebo s lehčími zdravotními poruchami 

vedoucími k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Tyto děti mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 

potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní, a na 

poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání 

speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou.  

Při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování se stanoví zdravotně postiženým žákům 

vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. 

Při hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 
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Podpůrná opatření při vzdělávání 

- využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání 

- využití kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů 

- zařazení předmětů speciálně pedagogické péče 

- poskytování pedagogicko – psychologických služeb 

- zajištění služeb asistenta pedagoga 

- snížení počtu žáků ve třídě 

Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné 

školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě, ve které se vzdělává dítě se zdravotním 

postižením zřídit funkci asistenta pedagoga. K tomu je nezbytné vyjádření školského 

poradenského zařízení. 

 

Školská poradenská zařízení 

1. pedagogicko - psychologická poradna (PPP) 

Hlavní činnosti: 

- zjišťuje pedagogicko -  psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku 

- doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy zařazení žáka do příslušné školy a 

třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání 

- provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol, 

tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se 

zdravotním postižením 

- zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené 

pro žáky se zdravotním postižením 

- vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro školy a školská zařízení 

2. speciálně pedagogické centrum (SPC) 

hlavní činnosti: 

- poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním 

znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních 

- zjišťuje speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní 

docházku a speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se 

zdravotním znevýhodněním 

- zpracovává odborné podklady pro integraci žáků se zdravotním postižením a pro  
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jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření 

- poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

- činnost se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických 

pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních 

pečujících o žáky se zdravotním postižením 

 

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno: 

1. formou individuální integrace (v běžné škole) 

2. formou skupinové integrace (ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

v běžné škole) 

3. ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

4. kombinací všech předchozích variant 

Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání provádí 

ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného 

zástupce žáka nebo zletilého žáka. 

Dojde li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské 

poradenské zařízení režim speciálního vzdělávání a případně navrhne úpravu tohoto režimu. 

Především pro individuálně integrovaného žáka a žáka s hlubokým mentálním postižením se 

stanoví individuální vzdělávací plán. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) vychází ze: 

- školního vzdělávacího programu školy 

- závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření 

školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického 

lékaře pro děti a dorost 

- vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka 

Za zpracování IVP odpovídá ředitel školy, vypracovává se ve spolupráci se školským 

poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. 

Žákům s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad se souhlasem zákonného 

zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem 

dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského 

zařízení. (4) 
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Specifika a přístupy z hlediska lidských zdrojů relevantní pro 

podporu sociálně orientovaného cestovního ruchu 

Pavel Krpálek, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.  

 

Sociální cestovní ruch a jeho cílová skupina  

Sociální cestovní ruch je společensky vysoce žádoucí, komplexní aktivita, mapující cílovou 

skupinu, hledající cesty a nástroje pro podporu cestování znevýhodněných entit: seniorů, 

zdravotně postižených osob, nízkopříjmových skupin obyvatelstva, rodin s dětmi, ale také dětí 

a mládeže. Jeho cílem je zajistit, respektive usnadnit, cestování a jeho benefity pro všechny 

osoby z cílové skupiny, zabezpečit při tom důstojné materiálně technické a organizační 

podmínky v destinacích včetně lidských zdrojů, tzn. proškoleného a motivovaného personálu. 

Příspěvek proto bude zčásti orientován na vzdělávání a kompetence zaměstnanců v cestovním 

ruchu. Význam cestování není totiž pouze v poskytování rekreace a aktivním trávení volného 

času, ale promítá se stále více i do oblasti poznávacích aktivit, do vzdělávání a získávání 

zkušeností a kontaktů. Programy mobilit v rámci projektu Erasmus jsou dnes již nedílnou 

součástí formálního vzdělávání.  

Deskripce cílové skupiny začne tedy od dětí a mládeže, kterým je potřebné v souladu se 

vzdělávacími programy umožnit vycestovat a získávat zkušenosti ze zahraničí spolu 

s posilováním klíčových kompetencí a jazykové vybavenosti. Soudobé evropské koncepční 

dokumenty o vzdělávání počítají s mobilitami už od úrovně sekundárního vzdělávání, postupně 

se stanou obligatorní součástí vzdělávacích programů škol, v důsledku čehož lez předpokládat 

podstatný nárůst počtu účastníků a zvýšení podílu na mezinárodním cestovním ruchu a na 

výdajích na cestovní ruch. Úkolem škol bude vytvořit motivující prostředí, dostupnost pro děti 

a mládež ze všech sociálních skupin obyvatelstva, tedy dostupnost, bezpečnost, integritu ve 

smyslu integrálního propojení se vzdělávacími programy, kvalitu, flexibilitu a pozitivní 

atmosféru, aby děti a mládež tuto aktivitu vítaly a měly o ni zájem. Nejedná se při tom pouze o 

výměnné pobyty a jazykové kurzy, spadá sem i poměrně široká škála praxí, programů au-pair, 

pracovních táborů na bázi dobrovolnictví a podobně. 

Další specifickou skupinou jsou nízkopříjmové domácnosti, kde cestování bývá 

minimalizováno z důvodu finančních priorit, které jsou v zajištění prosté reprodukce chodu 

domácnosti, cestování je pak chápáno zpravidla jako „statek zbytný“, jako svého druhu „luxusní 

potřeba“, která nemusí být uspokojena. Podpora podílení se této kategorie domácností na 
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cestovním ruchu je v souladu s žádoucími principy sociálního začlenění a filozofie rovných 

příležitostí. Vyjít vstříc této skupině klientů lze mnoha standardními přístupy, například tvorbou 

speciálních „budgetových produktů a balíčků“, využitím mimosezónního rozložení obsazenosti 

destinací, případně i podporou ze strany neziskového sektoru pomocí dotačních titulů v 

programech zacílených právě na kohezi a rovné příležitosti. Určité rezervy zde lez spatřovat u 

podpory rodin s dětmi, poznávacích zájezdů, vzdělávání, zdravotního cestovního ruchu a 

venkovského cestovního ruchu, kde například u agroturistiky lze využít výpomoc v zemědělství 

ke zlevnění produktů, a tím k dosažení větší dostupnosti.  

U zdravotně postižených osob s různým stupněm invalidity a osob zdravotně znevýhodněných 

je významná souvislost s jejich začleněním na trhu práce, která do značné míry předurčuje 

jejich finanční možnosti. Tomu je věnována následující kapitola. Nejde však pouze u tuto 

právně zřetelně definovanou skupinu občanů, ale o širší spektrum klientů, kteří mají nějaký 

zdravotní hendikep, způsobilý narušit standardní čerpání benefitů cestovního ruchu, například 

mentální hendikep, senzorický hendikep, diabetes, různé alergie, respirační choroby, 

pooperační stavy, onkologičtí pacienti apod. Některé odhady udávají, že až 10 % obyvatel 

České republiky má nějaký zdravotní problém, který jim komplikuje nebo znemožňuje 

cestování. Pro tuto specifickou cílovou skupinu je nejpřiléhavější kromě poznávacího 

cestovního ruchu zdravotní a lázeňský cestovní ruch, wellness, okružní cesty, přímořská 

letoviska, ale také nákupní cestovní ruch, kulturní cestovní ruch a případně i náboženský 

cestovní ruch. Své potřeby a požadavky tato skupina klientů podřizuje těžkostem spojeným se 

svým konkrétním hendikepem, často cestují s doprovodem, tyto osoby jsou mnohdy 

flexibilnější než běžní klienti – ochotní cestovat i mimo hlavní sezónu a dopředu rezervovat 

pobyty – čímž roste efektivita cílových destinací. Roste materiální životní úroveň těchto klientů, 

ale roste také úroveň jejich vzdělání a digitálních kompetencí, nečiní jim zpravidla problém 

využívat prostředky digitalizace a služby internetu.   

Jedním z nejrychleji rostoucích specifických segmentů sociálního cestovního ruchu jsou 

senioři. Je to důsledkem demografických trendů, kdy dochází k postupnému zvyšování podílu 

starších věkových kohort ve struktuře obyvatelstva. Zároveň dochází k prodlužování 

průměrného dožití, ke zlepšování kondice seniorů, roste úroveň vzdělání spolu s účastí na 

aktivitách celoživotního vzdělávání, významné jsou i rostoucí příjmy této skupiny obyvatelstva, 

zvyšující se kultura cestování a vyšší komfort destinací, umožňující jim účast na cestování, 

přičemž jako komplementární, ale nezanedbatelný, lze spatřovat i zde relativní posun hodnot 

od rodiny a práce k seberealizaci, zábavě, komunikace s ostatními, poznávání a ke zdravému 

životnímu stylu. Také u seniorů je trendem doby indukována jejich vyšší flexibilita, rozsáhlejší 
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disponibilní fond volného času, ochota cestovat i mimo hlavní sezónu a mimo živá centra 

zábavy a sportu, protože tito klienti cestovního ruchu preferují především klid a pohodu, 

nestresující bezpečné prostředí, komplexnost služeb a jsou ochotni a schopni připlatit si za 

kvalitu. Z hlediska kategorií destinací preferuje tato klientela hlavně přímořská letoviska, 

zdravotní cestovní ruch k vykonání zákroků, preventivní a regenerační lázeňský cestovní ruch, 

wellness, poznávací zájezdy, pěší turistiku, dobrodružné a okružní cesty, kulturní cestovní ruch, 

náboženský cestovní ruch a nákupní cestovní ruch. 

 

Zdravotně postižení a jejich inkluze 

Legislativa České republiky pamatuje zvýšenou právní ochranou na skupinu zdravotně 

postižených osob, a to od elementární úrovně listiny základních práv a svobod až po zákon 

o zaměstnanosti a zákoník práce. V listině základních práv a svobod je právně zakotvena 

osobám se zdravotním postižením zvýšená ochrana zdravotního stavu při práci, jsou jim 

zajištěny speciální pracovní podmínky, je jim deklarováno právo na zvláštní ochranu 

v pracovněprávních vztazích jakož i právo na podporu a pomoc ve fázi přípravy na budoucí 

povolání, je podpořen vznik a udržení pracovních míst pro tuto skupinu zaměstnanců, zajištěno 

jejich právo na spravedlivou odměnu za práci a právo na uspokojivé pracovní podmínky. 

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům zdravotně postižených osob povinnost zajistit na své 

vlastní náklady prostřednictvím různých technických a organizačních opatření potřebnou 

úpravu pracovních podmínek na pracovištích, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení 

nebo zaučení zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu zaměstnání. 

Podle Stádníka a Kielera (2019) úroveň právního zohlednění zdravotního postižení jako funkční 

poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně 

jako hlavní zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně znevýhodněny, se při přístupu k 

zaměstnání i při zaměstnávání samém poskytuje zvýšená pomoc a péče. Ambicí zákonodárce 

bylo upravit snadnější podmínky při uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce, a 

to ať již zavedením určitých povinností zaměstnavatele (plnění povinného podílu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením), nebo motivací zaměstnavatelů v rámci poskytování příspěvku 

na zřizování chráněných pracovních míst a příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, případně pracovními rehabilitacemi apod. 

Osobami se zdravotním postižením se pro účely zákona o zaměstnanosti považují osoby 

invalidní a osoby zdravotně znevýhodněné. Právní úprava invalidity a specifikace v jakém 

stupni bude uznána pramení z ustanovení § 39 zákona o důchodovém pojištění, přičemž podle 
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této právní normy se o invaliditu jedná v případě, kdy pracovní schopnost pojištěnce klesla 

nejméně o 35 %, když následně jsou stanoveny jednotlivé kategorie invalidity tak, že jestliže 

pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o 

invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého 

stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Citovaná právní úprava je účinná 

od 1. 1. 2010, když za osoby se zdravotním postižením je nutno nadále považovat osoby, které 

byly uznány plně invalidními (dnes stupeň tři), nebo částečně invalidními (dnes stupeň jedna a 

dva) podle zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2009 nebo podle 

zákona č. 100/1988 Sb., zákona č. 121/1975 Sb., zákona č. 101/1964 Sb. a vyhlášky č. 102/1964 

Sb. Ve vztahu ke konkrétnímu posouzení toho, zda příslušná fyzická osoba je či není osobou 

se zdravotním postižením, a to z hlediska invalidity, pak platí ustanovení § 67 odst. 6 zákona o 

zaměstnanosti, kde se deklaruje, že i osoby, které nebyly posouzeny orgánem sociálního 

zabezpečení jako invalidní, se považují za osoby se zdravotním postižením ve smyslu 

ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto 

posouzení. Takové osoby jsou tedy ještě dalších 12 měsíců považovány za osoby se zdravotním 

postižením, ačkoli již fakticky jejich zdravotní stav tomuto hodnocení neodpovídá. Osoby 

zdravotně znevýhodněné jsou v duchu ustanovení § 67 odst. 3 zákona o zaměstnanosti chápány 

jako fyzické osoby, které mají zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost, ale jejich schopnosti pracovního začlenění, výkonu dosavadního 

povolání, možnosti využívání dosažené kvalifikace nebo získání kvalifikace jsou podstatně 

omezeny z důvodu jejich dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, přičemž se nesmí jednat 

o osobu invalidní. Přičemž podle ustanovení § 67 odst. 4 zákona o zaměstnanosti se za 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který 

podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, 

smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění. Průběh 

kategorizace osob se zdravotním znevýhodněním byla v České republice komplikovaná, zákon 

o zaměstnanosti ji obsahoval již ve svém znění účinném do 31. 12. 2011, nicméně zákonem č. 

367/2011 Sb. došlo s účinností k 1. 1. 2012 k vypuštění tohoto statutu z důvodu že tato kategorie 

osob sice potřebuje určitou ochranu v rámci existujících základních pracovněprávních vztahů, 

nicméně nebyl shledán důvod pro její ochranu zákonem o zaměstnanosti, když tyto osoby 

mohou být podle důvodové zprávy k zákonu č. 367/2011 Sb. bez omezení zaměstnávány na 

tzv. otevřeném trhu práce. Přechodným ustanovením k zákonu č. 367/2011 Sb. bylo stanoveno, 

že osoby se zdravotním znevýhodněním budou nadále do skončení platnosti rozhodnutí o jejich 

uznání osobami se zdravotním znevýhodněním a nejpozději do 1. 1. 2015 považovány za osoby 
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se zdravotním postižením podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Následně usoudil 

zákonodárce, že v duchu zákona č. 136/2014 Sb. bylo nesprávné vyjmutí osob zdravotně 

znevýhodněných z ochrany zákona o zaměstnanosti, a proto je od 1. 1. 2015 tato kategorie osob 

se zdravotním postižením do zákona o zaměstnanosti včleněna znovu. Podobným vývojem 

prošel i způsob posuzování osoby se zdravotním znevýhodněním, když původně řízení o žádosti 

vedly úřady práce a od 1. 4. 2011 krajské pobočky Úřadu práce ČR, které však pouze přijímaly 

žádosti, následně o posouzení zdravotního stavu žádaly orgány sociálního zabezpečení, po dobu 

posuzování zdravotního stavu řízení přerušovaly, a po obdržení posudku na základě tohoto 

posudku rozhodly, tedy jejich činnost byla spíše administrativní. Od 1. 1. 2015 je tento proces 

zjednodušen, když celé správní řízení od převzetí žádosti do vydání rozhodnutí vedou orgány 

sociálního zabezpečení. Prokazování statutu osoby se zdravotním postižením má být ve smyslu 

ust. § 67 odst. 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti prokázána posudkem nebo potvrzením orgánu 

sociálního zabezpečení a zdravotní znevýhodnění dle písm. b) tohoto ustanovení potvrzením 

nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Skutečnost však je nepoměrně bohatší, když 

prokázat statut osoby se zdravotním postižením lze dle Úřadu práce ČR mnoha rozličnými 

způsoby. Vzhledem k tomu, že posudek o zdravotním stavu, který pro všechny orgány 

sociálního zabezpečení rozhodující o dávkách důchodového pojištění vypracovávají lékaři 

posudkové služby ČSSZ, je předpokladem vydání rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, 

lze z těchto důvodů jako doklad o invaliditě akceptovat vedle samotného posudku nebo 

potvrzení orgánu sociálního zabezpečení také rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod, v jehož odůvodnění je uznání invalidity v 

konkrétním stupni. Po uplynutí doby platnosti posudku musí být zdravotní stav fyzické osoby 

znovu posouzen v rámci kontrolní lékařské prohlídky, která může být okresní správou 

sociálního zabezpečení provedena buď na základě podnětu Úřadu práce ČR, nebo na základě 

žádosti fyzické osoby. O výsledku této prohlídky zašle okresní správa sociálního zabezpečení 

informaci formou posudku tomu, kdo k jejímu provedení dal podnět nebo o ni požádal. 

Skutečnost, že fyzická osoba je invalidní v konkrétním stupni lze prokázat rovněž potvrzením 

orgánu sociálního zabezpečení, přičemž za potvrzení lze považovat i výpis ze záznamu z 

jednání o posouzení zdravotního stavu, pokud fyzické osobě ještě nebyl vydán posudek, 

oznámení o posledním zvýšení invalidního důchodu, případně potvrzení držitele poštovní 

licence o výplatě invalidního důchodu, kontrolní útržek poštovní poukázky nebo výpis z účtu 
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vedeného u banky, na kterém budou nerelevantní údaje zabarveny nebo jiným způsobem 

zneviditelněny (Stádník, Kieler, 2019).  

Zákon o zaměstnanosti pak vymezuje zaměstnavatele, na které se vztahuje zákonná povinnost 

plnit tzv. povinný podíl neboli povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením z 

celkového počtu zaměstnanců. Aktuální se toto téma stává vždy začátkem roku, neboť do 15. 

2. 2020 musí tito zaměstnavatelé oznámit úřadu práce, jak se s touto povinností za rok 2019 

vyrovnali (Svěrčinová, 2019). 

 

Kritéria a udržitelnost sociálního cestovního ruchu 

Sociální cestovní ruch je v Evropské unii institucionálně ukotven a systematicky rozvíjen jako 

„Cestovní ruch pro všechny“ již od roku 1989. Od počátku byla vytyčena následující kritéria 

sociálního cestovního ruchu, která jsou v členských zemích akceptována a v hospodářské, 

sociální, regionální a kulturní politice dlouhodobě preferována: 

• práva většiny na cestování 

• příspěvek k začlenění znevýhodněných osob do společnosti 

• budování udržitelných struktur cestovního ruchu 

• příspěvek k zaměstnanosti a hospodářskému rozvoji 

• příspěvek k celosvětovému kulturnímu rozvoji  

Sociální cestovní ruch je v celém prostoru Evropské unie vnímán jako důležitý komplexní 

fenomén a je dbáno na jeho efektivitu a trvalou udržitelnost. Jako základní faktory udržitelnosti 

jsou vnímány účastníci cestovního ruchu, zaměstnanost, podnikání, sociální soudržnost, úloha 

různých subjektů, stabilita, kulturní dědictví, mír a solidarita, přístupnost pro znevýhodněné 

skupiny a životní prostředí.  

Základními systémovými předpoklady sociálního cestovního ruchu jsou: 

• životní okolnosti, které zakládají znevýhodnění: fyzické nebo mentální postižení, 

ekonomická situace, věk, osobní nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost apod. 

• subjekt ochotný a způsobilý realizovat podporu: veřejná nebo soukromá instituce, která 

podnikne příslušné kroky k překonání nebo omezení překážky 

• kroky podpůrce, které jsou účinné, dostupné cílové skupině, způsobilé jí pomoci  

Podle dosavadních zkušeností je v tomto ohledu zásadní dosažení kombinace následujících 

podmínek: dostupnost + solidarita + trvalá udržitelnost + efektivita sociální a ekonomická. 

Při praktické realizaci systémové podpory sociálního cestovního ruchu je potřebné vycházet ze 

synergie dostupného volného času na dovolenou a cestování, finanční dostupnosti služeb 
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cestovního ruchu a vhodné infrastruktury, nástrojů a opatření, umožňujících práva cestovního 

ruchu pro všechny skutečně uvést do reálné praxe. Jako nejefektivnější cesta realizace se jeví 

partnerství veřejného a soukromého sektoru v destinacích a projekty na bázi „Public Private 

Partnership (PPP)“.  

Je zapotřebí mít také na paměti, že sociální cestovní ruch je zároveň ekonomickým faktorem, 

kde klíčovou roli hraje ekonomická a sociální efektivnost, udržitelnost, projektové řízení, 

pružné systémy, systematické plány rozvoje, networking, spolupráce v destinacích, marketing 

destinací, přiměřenost, analýza dostupnosti – „mapy dostupnosti“, komunikace a úzká 

spolupráce s klienty, zpětná vazba v systému řízení kvality, vzdělávání poskytovatelů služeb, 

smart technologie, digitalizace a nástroje sdílené ekonomiky. Svědčí o tom četné úspěšné 

projekty na bázi příkladů dobré praxe.  

 

Hodnoty sociálního cestovního ruchu z hlediska lidských zdrojů 

Primárními hodnotami sociálního cestovního ruchu jsou reálné uspokojení potřeb klientů, 

komfort při uspokojení specifických potřeb cílových skupin sociálního cestovního ruchu za 

podmínek rovných příležitostí, humanizace jako lidský rozměr a hodnoty aktivit praxe 

sociálního cestovního ruchu, osobní rozvoj klientů a personálu v destinacích, ekonomická 

hlediska (efektivnost, rentabilita ekonomická i sociální), stabilní a kvalitní zaměstnanost v delší 

sezóně, zajištění udržitelnosti v cílových destinacích, zlepšení místního prostředí, „sociální 

kultivace“ lidského faktoru, výměna informací a znalostí. 

Ve fázi před čerpáním služeb cestovního ruchu jsou nejvýznamnější následující požadavky 

sociálního cestovního ruchu na lidský faktor:  

• získávání informací o přístupnosti destinace, zařízení cestovního ruchu, službách apod. 

(internet, reference, informace od zaměstnanců cestovních kanceláří a agentur) 

• druhy informací: bezbariérovost, přístupnost cest, šířka dveří, speciální stravovací 

možnosti, doprava a přepravní omezení, asistence apod. 

Tyto specifické dotazy musejí zaměstnanci cestovních kanceláří a agentur znát a zvládat předat, 

porozumět specifikům komunikace s klienty sociálního cestovního ruchu. V praxi cestovního 

ruchu to z hlediska kognitivních schopností personálu znamená znalosti a odborné kompetence 

pružně definovat cílové skupiny, používat marketingový targeting ke zvýšení reálné 

dostupnosti pro všechny klienty v cílové skupině, disponovat maximální informovaností a 

digitální gramotností, být schopen přijímat a integrovat cíle a iniciativy zaměřené komplexně: 

humanisticky, kulturně, edukačně, dále reálně disponovat naprostou transparentností a finanční 
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zajištěností akcí, umožňující realizovatelnost a trvalou udržitelnost v komunitě, tak aby byly 

vytvářeny akceptovatelné produkty cestovního ruchu  i s nepeněžní přidanou hodnotou (sociální 

rentabilita), řízeny lidské zdroje směrem k uspokojení z práce v sociálním cestovním ruchu za 

podmínky začlenění, doplňování a rozvíjení kvalifikovaného a motivovaného personálu. Roli 

zde mohou sehrát assessment centra a development centra.  

Nároky moderního personálního řízení podle Dave Ulricha (HR Business Partnering) spočívají 

v modernizovaném kompetenčním modelu, který implicitně zahrnuje špičkovou odbornost (T-

shape Professional), strategický přístup k řízení, leadership, efektivní komunikaci, schopnost 

vystavět jasnou misi a přenést sdílenou vizi, realizovat klientsky orientovaný přístup, vzít za 

svůj angažovaný přístup k práci, spočívající v agilitě, vysoké vnitřní motivaci, nadšení pro věc, 

empatii, týmovém přístupu, adaptabilitě, permanentním vzdělávání a osobním růstu (Redecker, 

2018).  

Tak vznikají nové požadavky na vzdělávání, dochází k ústupu od úzké specializace k 

polytechnickému profilu vzdělání (T-shaped Professional), vznikají vyvážené kompetenční 

modely, kombinující odborné a klíčové (měkké) kompetence, tj. hard skills + soft skills 

s pokračující digitalizací procesů a růstem nároků na digitální gramotnost. Digitální dovednosti 

se tak staly jednou z klíčových kompetencí, nezbytných pro úspěch v zaměstnání, pro sociální 

inkluzi i pro osobní rozvoj každého jedince. Jde o kategorii transverzálních kompetencí, protože 

mají generický charakter a jsou průřezové. Zahrnují nejen schopnost používat počítač jako 

pracovní nástroj, informační dovednosti a mediální gramotnost, ale dále je významně 

prohlubují o kreativitu, nezávislé myšlení, pracovní dovednosti, prezentační a komunikační 

dovednosti, schopnost týmové práce, a doménu utváření postojů, směřující k integritě 

osobnosti, morálním postojům, akceptaci a praktikování etických zásad a tolerance. 
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Problematika poruch učení u dospělých 

Michal Matějka, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom 

 

Úvod 

Poruchy učení jsou v posledních letech čím dál tím více diskutovány v odborné společnosti 

a ve vědeckých kruzích nejenom v České republice ale také v zahraničí. Ve vzdělávání žáků se 

specifickými poruchami učení v českých poměrech se v poslední době zvyšuje nárůst 

diagnostik těchto poruch u předškoláků, ale také dospělých osob plně integrovaných do socio-

kulturního prostředí, jež byli zařazovány do skupin problémových žáků a nebylo jím umožněno 

vyšší vzdělání z důvodu problémového vyučování. Poruchy učení a jejich variabilita jsou dnes 

vnímány dvěma směry, první směr schvaluje inkluzivní vzdělávání a druhý jej odsuzuje. Dle 

názoru mnohých pedagogů, narušuje inkluzivní začleňování, výuku a klima školy, která se pak 

negativně odráží na výkonu jedinců ve třídě. Inkluzivní rámec sebou nese nástrahy, které 

nenávratně poškozuje vzdělávání a především zapříčiňuje u dětí s touto poruchou, složitější 

adaptační začleňování do třídní skupiny. Problematika a definice specifických poruch učení tzv. 

SPU se různí dle postoje a názoru autorů, kteří se touto problematikou zabývají. (Bartoňová, 

2012)  Poruchy tohoto typu, souvisí s mnoho proměnných typu chování, zejména ve školím 

prostředí a postojů studentka k žákům, vyučujícím a společnosti jako celku. Ne každý ustojí 

tlak, který je na mladého člověka dnešní společností vyvíjen. Společnost nebere na zřetel, 

odlišnost osoby s mentálními odlišnostmi a snaží se jej změnit, vyléčit, ustálit. Nebere v potaz 

důležitost a právo být odlišný, originální, zajímavý. (Koukolík, 2005)  Poruchy učení jsou 

rozšiřující se skupinou mentálních odlišností, které mají vliv na výukový proces žáků a studentů 

a v dospělosti stěžují pracovní výkon v profesích, kde jsou kladeny vysoké nároky  

na soustředění.  

 

Poruchy učení a jejich variabilita  

V kontextu odborné literatury jsou specifické poruchy učení, řazeny do duševních lehkých 

mentálních poruch zapříčiněny nesourodostí synaptických spojů, jež se při utváření mozku, 

zcela dobře nepropojili a neproběhla tedy soudržnost tzv. koheze příslušných synaptických 

spojení.  Termíny specifických poruch učení a také chování, či vývojových biologických poruch 

členíme do sedmi základních typů a to: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, 

dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie. Poslední tři zde zmiňované jsou českým specifikem, tudíž 

nejsou začleněny v odborných popisech v jiných vědeckých publikacích ze zahraničí, kde jsou 
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o těchto speciálních typech poruch, jen nepatrné zmínky. (Pipeková In Vítková, 1998) 

  Specifické poruchy učení můžeme popsat jako: neočekávaný či nevysvětlitelný stav 

mysli, který postihuje dítě s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí, které doprovází 

specifické obtíže v učení jedné či více oblastech vzdělávaní. Velkou měrou záleží na osobnosti 

člověka, na socializaci a potencionálním intelektu, který může významně napomoci k lepšímu 

zvládání té dané specifické poruchy učení u každého jedince individuálně. Poruchy učení jsou 

popisovány a označovány jako různorodý koncept poruch, které se specifikují zřetelnými 

potížemi ve vzdělávání např. při nabývání základních dovedností jako je řeč, porozumění 

mluvenému obsahu, grafické ztvárnění řeči (písmem), či matematicko-logického zpracování  

a vyhodnocování dat, s touto poruchou souvisí i orientace v prostoru, potíže při určení pravé  

a levé ruky. Poruchy pozornosti prokazatelně souvisí s poruchami učení a jsou s nimi  

spjaté. Postižený jedinec trpí dysfunkční slepotou, která souvisí s centrálním nervovým 

systémem ve zkratce (CNS) v odborné literatuře se uvádí také jako „Systematis Nervosi 

Centralis“. (Matějček, 1995, s. 26) 

 

Dospělí studenti a poruchy učení  

Mnohou autorů uvádí, že poruchami učení trpí mezi 5 až 10 % české populace. (Pospíšilová, 

2006). V USA se odhaduje až 15 % jedinců, studie se opírá o výzkum americké populace z roku 

2004. Zde bylo zjištěno, že touto poruchou učení trpí až 43,5 miliónu Američanů, studie 

uvádějí, že procento se navyšuje každý rok. (Rice a Brooks, 2004) Odhaduje se, že přírůstek  

je až o 0,5 % ročně, z čehož vyplývá, že specifické poruchy se budou i nadále u nové generace 

navyšovat, nejenom v ČR ale i celosvětově. (Pokorný, 2010) České školství nebylo připraveno  

na inkluzivní vzdělávání, přesto bylo bývalou ministryní MŠMT Kateřinou Valachovou 

schváleno a realizováno v roce 2016, ve vyhlášce: Vyhláška č. 27/2016 Sb.38 Naše školství 

nebude schopno usměrnit negativní dopad inkluze na české podmínky výchovy a vzdělávání, 

které tímto rozhodnutím značně zatíží vzdělávací systém. Pohled na pomoc dospělých 

s poruchami učení se tak stává ještě důležitější faktem, který by měl být brán v potaz. Mnoho 

dospělých je již smířeno se svou situací a hledají pomoc zprostředkovaně. Není zde zohledněna 

důležitost této problematiky. Dospělí člověk, kterému byly v dětství diagnostikovány 

specifické poruchy učení, mají jen malé procento z výběru vhodné školy, která by se poruchami 

učení zabývala a poskytla tak adekvátní pomoc. Při přechodu na střední stupně vzdělávání,  

 
38 Vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
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je dospívající student odkázán jen na nižší rámec vzděláni ve formě učebních  

oborů. Tento fakt do budoucna ovlivní jeho profesní dráhu a adekvátní výši platu  

a uplatnitelnosti na trhu práce. (Nývltová, 2014) 

 

„Pokud se nechcete učit, nikdo vám nemůže pomoci. Pokud jste odhodláni se učit, nikdo 

vás nemůže zastavit.“ 

   Zig Ziglar  1926 – 2012 

 

Následky zapříčiněné poruchami učení u dospělých studentů se SPU 

V moderní společnosti přijímáme názor na dospělost v rámci věkové či pohlavní zralosti 

jedince z biologického hlediska nebo věkové hranice. Dospělost však není jen hranicí dospívaní 

lidského těla ale především dozrávání mentálních schopností jedince. S těmito složkami souvisí 

i mentální odlišnost, které se při vývoji jedince často prolínají a ukotvují v autonomii  

a individualitě každého jedince. Tato individualita souvisí s mnoha znaky SPU a častěji se jedná 

o proměnlivé kognitivní složky různých poruch které nemusí mít ty samé příznaky a podobný 

vývoj, jak by se očekávalo. Proto je diagnostika složitá, nejenom do přesného určení poruchy 

ale především jeho šíře i do jiných problémových zón vnímání. Člověk s dysortografií  

a dyslexií, může být nadaným matematikem či fyzikem zároveň, což může vést k paradokčním 

obratům např. student neovládá dobře svůj mateřský jazyk, ale cizí jazyk ovládá skvěle a rychle 

se dovede adaptovat v jazykové průpravě. Poruchy učení stěžují snahu studenta či dospělého 

rozvíjet své kompetence klasickou formou přijímání informací, jak je tomu běžně  

u neproblémových osob. Musí tedy hledat nové univerzální možnosti jak ke kompetencím přijít 

a osvojit si je. Zvažuje a hledá alternativy, které jsou mu osobnostně blízké a vlastní, jen díky 

tomu může plnit úkoly, které jsou mu kladeny školou či zaměstnavatelem.  Jedinec s poruchami 

učení, za svůj život prožíval či prožívá mnoho zklamání, křivd, polopravd a zejména v osobním 

hodnocení učitele vždy vypadal jako málo snaživý student. Takový pocit prožíval snad každý 

člověk s touto poruchou, jsou zklamaní nejenom ze sebe ale i osob, které je nepodpořily v jejich 

snaze uspět. „Pro pochopení problematiky dospělých jedinců se specifickými poruchami učení 

je zapotřebí sledovat vývoj jejich potíží v průběhu života, brát na zřetel některé zvláštnosti, 

které dospělost jakožto vývojová fáze člověka, obecně přináší“. (Bartoňová, 2012, s. 207)  

V důsledku zmíněných negativních pocitů, které tito lidé zažívali několik let, se u těchto 

osob může objevovat snížené sebehodnocení a sebevědomí, nízká sebeúcta, strach z neúspěchu 

či nižší úsilí překonávat překážky. U každého člověka se důsledky zkušeností spojených  
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s obtížemi plynoucích ze specifických poruch učení projevují odlišně. Záleží  

na psychických předpokladech jedince, na sociálním prostředí, které jej obklopuje, vlivu 

dědičnosti a na průběhu a sledu vývojových fází osobnosti. Značně postoj ovlivňuje i učitel, 

který předává znalosti a zkušenosti jedinci s poruchou učení. Na jeho postoji k studentovi  

se poté odrazí i postoj k lidem a vzdělávání samotnému. Pokud studenta neodradí a poskytne 

mu oporu a péči, je vysoká pravděpodobnost dobrých výsledků ve škole a osobním životě.  

(Bartoňová, 2007)   

 

Andragogická pomoci v edukaci dospělého s poruchami učení 

Andragogika39 je považována za pomocnou vědu, která je na pomezí sociologie, 

pedagogiky a psychologie. Její koncepce čerpá z mnoha humanitních oborů, které z ní činí 

multifunkční vědní disciplínu, která pomáhá nadále vzdělávat dospělé s různými vzdělávacími  

potřebami (Beneš, 2014). Práce a pomoc poskytovaná edukantovi v rámci andragogického 

poradenství40, je poměrně novou odbornou oblastí ve vzdělávání dospělých v rámci 

andragogických věd. Andragog jako poradce (facilitátor) poskytuje odbornou pomoc pro osoby 

s jistými vzdělávacími potřebami, ať se již jedná o psychickou podporu při vzdělávání,  

či poradenskou pomoc v rámci vzdělávání dospělých osob s poruchami učení. Zde jím jsou 

poskytovány informace a návody jak se zaměřit na klíčové body, které jím mohou napomoci 

k lepší adaptaci na trhu práce, zvládni stresových situací v zaměstnání nebo při plnění složitých 

úkolu na vysoké škole. Mnoho vysokých škol dnes nabízí andragogické a psychologické 

poradenství, studentům z znevýhodněních a sociálně slabých rodin, osobám které zažili 

mobbování, nebo utrpěli traumatizující zážitek. V neposlední řadě nabízejí i poradenství pro 

studenty hůře se adaptující na klima vysoké školy a jejich požadavků. Přechod ze střední školy 

na vysokou školu, může u studentů zapříčinit deprese, strach z neúspěchu, které se odrážejí  

na výkonu a prospěchu studenta. Studenti s poruchou učení zažívají mnohem složitější 

adaptační prožitky, které se negativně odrážejí nejenom na duševním stavu studenta, ale mohou 

zapříčinit ukončení studia z důvodu nezvládání tempa učiva. (Pokorná, 2010)    

 

 

 
39 Andragogika – „Vědecká disciplína zabývající se veškerými procesy a souvislostmi učení a vzdělávání 

dospělých.“ (Průcha a Veteška, 2014. s. 39) 
40 Andragogice poradenství – „Andragogice poradenství se v posledních letech vyčlenilo jako samostatná 

aplikovaná disciplína zabývající se terárií, výzkumem a praxí v poradenské oblasti. Jedná se o specializovanou 

odbornou činnost poskytovanou různým cílovým skupinám dospělých v různých životních etapách a různě 

obsahově zaměřenou.“ (Veteška, 2016. s. 55) 
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Tab. 1 Jak pozitivně motivovat dospělého dyslektika? 

Pochvala a motivace 

- Klíčový faktor - podpora 

- Empatie ke klientovi 

▪ Pochvala a motivace je klíčovým faktorem k tomu 

abychom si získali pozornost klienta a především 

jeho otevřenost.  

Porozumění a pochopení 

- Naslouchání 

- Pochopení 

- Hledání řešení  

- Pomoc 

▪ Osoby s poruchami učení, mají často mnoho 

jiných problému, které se poté odrážejí na jejich 

výkonu v zaměstnání či ve vzdělávání. Příčinou 

může být tlak v pracovním klimatu při zvyšování 

nátlaku na výkon, mobbování z řad 

spolupracovníků či nadřízenými složkami.   

Hledání možných řešení 

- Zvážení několika alternativ 

- Výběr vhodného řešení 

▪ Možnost řešit nelehké životní situace, mohou 

svou podstatou výrazně usnadnit psychickou 

zátěž klienta, který pociťuje zájem o jeho osobu a 

o to že se něco řeší.    

Výběr hodného oboru 

- Profesní studium 

- Distanční (kombinované) 

studium 

▪ Pokud se klient rozhodne studovat při 

zaměstnání,  

je vhodné zmapovat jeho zájmy a intelektuální 

možnosti tak, aby byla naplněná podstat 

správného výběru oboru.  

Zaměřit se na nedostatky v oblasti 

vzdělávání klienta  

 

- Silné a slabé stránky klienta 

- Zaměření se na potenciál 

- Dát prostor kreativnímu 

myšlení 

▪ Uvědomit si své silné a slabé stránky. Pokud si je 

klient vědom svých nedostatků, je snadnější se 

zaměřit na jeho silné stránky, které může 

usilovněji rozvíjet.  

Náprava slabých stránek klienta, může být 

časově náročná a spíše ubíjejí jeho skutečný 

potenciál, který by mohl věnovat svému osobnímu 

rozvoji.       

(Autor, 2019) 

 

Závěr 

      Tento příspěvek se snažil vnést odlišný pohled do problematiky speciální pedagogiky, kde 

hlavním tématem zkoumání není dítě ale dospělý. Poruchami učení se zabývá mnoho 

odborníků a bylo sepsáno nezměrné množství publikací, ale jen malá část se zaměřuje přímo 

na dospělého jedince. Zvyšující se procento poruch učení u dětí a dospělých napříč všemi 
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kulturami po celém světě. Zvyšující se tlak na výkon ve studiu v pracovních profesích  

a výchově samotné, může být jeden z faktorů přispívající právě k vyššímu výskytu těchto 

duševních nerovností. Velkou měrou k tomuto faktu přispívá i biologická a dědičná stránka 

jedince. Tento článek se nesnaží ovlivňovat názor čtenáře, ale dává si za cíl poukázat  

na skutečnost rozvíjejících se psychických poruch ve světovém měřítku. Poruchy učení 

zaznamenáváme z historických záznamů od antiky po středověk až po moderní současnost, 

jsou tedy přirozenou součástí vzdělávání již po staletí. Historie nám ukázala, že i poruchy učení 

mohou ve svém nositeli skrývat nezměrný potenciál např. teorii relativity, Edisonovu žárovku, 

animované postavy Walta Disneye a mnoho dalších.  
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ZÁVĚR 

 

Předmětná kolektivní monografie zpracovaná pod názvem „Cestovní ruch pro všechny – 

inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů“ reaguje na společenskou potřebu blíže rozpracovat 

problematiku inkluze osob s handicapem do společnosti včetně jejich účasti na cestovním ruchu 

a cestování. Upozornit na význam regionů, jako nezbytných územních jednotek, na nichž je 

založena konkurenceschopnost celých států. Zásadní význam mělo i ujasnění si základních 

teoretických východisek, systému, forem a metod či konkrétních příkladů dobré praxe 

cestovního ruchu pro všechny.  

Předložená kolektivní monografie, jako reakce na mezinárodní konferenci, představuje, podle 

našeho názoru, také zásadní příspěvek do dlouhodobě probíhající diskuze týkající se 

přístupnosti destinací a inkluze osob s handicapem do jednotlivých činností společnosti. 

 

Mezinárodní konference ve všech ohledech zcela jistě neodpověděla a ani nemohla odpovědět 

na všechny otázky, které s problematikou cestovního ruchu pro všechny a inkluze osob  

s postižením souvisí. Podařilo se ale vyprofilovat a nastolit řadu témat, jimiž je vhodné se 

zabývat i v budoucnosti: 

• Konference potvrdila důležitost mezinárodní výměny informací a zkušeností v oblasti 

cestovního ruchu pro všechny i v oblasti inkluze osob s handicapem do společnosti; 

• Je nezbytné podpořit spolupráci a rozvinout komunikaci mezi neziskovými 

organizacemi navzájem a mezi nimi a privátní a decizní veřejnou sférou, vytvořit klima 

podporující inkluzi osob s handicapem a jinak znevýhodněných osob; 

• Z hlediska identifikace rozložení a potřeb osob se zdravotním postižením je nutné 

zahájit spolupráci veřejné správy se zdravotnickými zařízeními, sdílet data 

a komunikovat; 

• Žádoucí je začlenit etické aspekty práce s osobami s handicapem do podporovaných 

výzev projektů aplikovaného výzkumu; 

• Nezbytné je propracovat legislativně a podpořit v reálné ekonomice vznik a rozvoj 

sociálního podnikání;  

• Vhodné je aktivně zapojit osoby s handicapem do aktivit urbanistických komisí měst, 

kde mohou upozornit na technické a stavební bariéry či do tvorby konkrétních produktů 

cestovního ruchu. 
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• Důležitá je i spolupráce osob s handicapem s místními samosprávami a podílení se na 

řešení sociálních a společenských problémů osob s postižením v daném konkrétním 

místě se znalostí místních poměrů.  

• Žádoucí je zefektivnit vzdělávání ohledně inkluze a přístupu ke zdravotně 

znevýhodněným, ve výchovné práci se zaměřit na všeobecnou toleranci k "jinakosti" a 

solidaritě se znevýhodněnými; podpořit vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a 

somatopedie; 

• Je účelné věnovat pozornost také dalším "nestandardním" kategoriím zdravotně 

znevýhodněných osob, které mají z hlediska zapojení do cestovního ruchu specifické 

nároky, např. nemocní celiakií, lidé po transplantacích, s crohnovou chorobou, diabetici, 

lidé s kardiostimulátory apod.; 

• Nezbytné je zahájit širší spolupráci vysokých škol s partnery z praxe v oblasti 

cestovního ruchu pro všechny; ve studijních programech cestovního ruchu zařadit kurzy 

nebo alespoň témata o inkluzi a cestovním ruchu pro všechny. 

 

 

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. 

Dr. Ing. René Milfait, Ph.D.  

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.  

Ing. Roman Kořán 
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SOUHRN 

 

Název: Lidskoprávní rámec pro důstojné utváření bezbariérové osobní mobility osob s 

postižením  

Autor: René Milfait, EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 

Abstrakt 

Příspěvek pohlíží na téma konference, resp. konkrétně pak na osobní mobilitu lidí s postižením 

z lidskoprávní a německo-české perspektivy. Právo na osobní mobilitu neredukuje jen na 

otázky dopravy. Poukazuje na inovační potenciál Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením a předkládá její vymezení zdravotního postižení. Po vysvětlení některých stěžejních 

pojmů Úmluvy se více věnuje vyváženému, neoddělitelnému vztahu autonomie a sociální 

inkluze. Zohledňuje všechny kategorie a dimenze nedělitelných (základních) lidských práv i 

tzv. triádu lidskoprávních povinností. Ilustruje potřebu propojovat oblasti individuální,  

meziosobní i sociální etiky a sledovat přitom principy, normy i postojové vzorce. Předkládá 

příklady dobré praxe z Německa. S ohledem na cílové skupiny jsou některé části napsány ve 

snadném čtení či aspoň lehce srozumitelném jazyce a je k tomu zvolen vhodný druh písma a 

ilustrativní obrázky. 

Klíčová slova 

Osoby se zdravotním postižením; lidská důstojnost; nedílná lidská práva; osobní mobilita; 

etika; autonomie a sociální inkluze, 

 
Název: Cestovní ruch pro všechny v podmínkách České republiky  

Autor: Iveta Hamarneh, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

Abstrakt 

Cestovní ruch pro všechny se snaží najít nové produkty a nabídnout další možnosti k tomu, aby 

i lidé,  kteří  mají   určité  specifické  potřeby, mohli  být  účastníky  cestovního  ruchu.  Tento  

typ cestovního ruchu je v současné době velmi diskutovaným tématem na úrovni národní, 

regionální i místní. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je v současné době významnou a 

důležitou součástí národního hospodářství mnoha vyspělých států, je zviditelnění této 

problematiky velkým přínosem pro široké vrstvy obyvatelstva. Cestovní ruch pro všechny 

může být dosažen pouze kombinací sociálního, přístupného a udržitelného cestovního ruchu. V 

rámci cestovního ruchu pro všechny vymezujeme čtyři  základní  segmenty  –  mládež,  rodiny  

v  tíživé  situaci,  seniory  a  zdravotně handicapované občany.  
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Příspěvek si klade za cíl zmapovat situaci na trhu České republiky v souvislosti s cestovním 

ruchem pro všechny a následně se zaměřit na segment zdravotně handicapovaných občanů, 

konkrétně lidí na invalidním vozíku a zjistit jejich vztah k cestování. Dá se předpokládat, že 

pokud budou destinace přístupné tomuto segmentu, budou přístupnější i. pro seniory či 

maminky s kočárkem, i pro širokou veřejnost. Při tvorbě příspěvku byla využita byla jak 

sekundární data, tak i primární výzkum – kvantitativní dotazníkové šetření. Z dotazníkového 

šetření vyplynuly následujcí závěry: většina respondentů ráda cestuje a to zejména 

automobilem; hlavním motivem účasti na cestovním ruchu většiny respondentů jsou pobytové 

zájezdy, které si organizují sami bez pomoci cestovní kanceláře a agentury.  

Klíčová slova 

Cestovní ruch, cestovní ruch pro všechny, handicapovaní občané, dotazníkové šetření. 

 

Název: Komparace nabídky přístupného cestovního ruchu v destinacích Kraj Vysočina a 

Spolková země Sasko  

Autoři: Ľubomír Kmeco, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

             Alice Neckářová Šedivá, Vysoká škola polytechnická Jihlava  

Abstrakt 

V posledních desetiletích se začala věnovat náležitá pozornost cestovnímu ruchu pro všechny, 

do kterého spadá i přístupný cestovní ruch. Každý člověk, bez ohledu na jeho zdravotní 

postižení má právo účastnit se cestovního ruchu. Navzdory tomuto právu ne vždy dochází 

k tomu, že člověk s postižením může jet na dovolenou do libovolné destinace. Nabídka 

destinace totižto musí být přizpůsobená potřebám těchto klientů. Proto jsme se rozhodli 

prozkoumat nabídku vybraných destinací s cílem zjistit její přístupnost pro všechny 

návštěvníky. Zkoumanými destinacemi byl Kraj Vysočina a Spolková země Sasko. Svůj 

výzkum jsme zaměřili na vybrané zařízení cestovního ruchu, a to na turistické informační 

centra, atraktivity cestovního ruchu a ubytovací zařízení a zkoumali jsme jejich přístupnost pro 

všechny návštěvníky. Ze zkoumaných objektů je v obou zkoumaných destinacích podobný 

podíl přístupných turistických informačních center, o něco málo víc je jich v Kraji Vysočina. 

Podíl atraktivit cestovního ruchu přístupných pro všechny návštěvníky je v Sasku větší než na 

Vysočině. Naopak, v Kraji Vysočina je větší podíl bezbariérových ubytovacích zařízení, než je 

tomu ve Spolkové zemi Sasko. 
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Klíčová slova 

Atraktivity cestovního ruchu, Kraj Vysočina, nabídka cestovního ruchu, přístupný cestovní 

ruch, Spolková země Sasko, turistické informační centra, ubytovací zařízení. 

 

Název: Inkluze zdravotně postižených dětí a dospělých  

Autor: Roman Kořán, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

Abstrakt 

Zdravotní postižení, ať už vrozené, či získané během života, je v každém případě hendikep, se 

kterým se musí postižený jedinec vyrovnat. To, jak se tímto faktem vyrovná, záleží na mnoha 

faktorech, jako je věk, mentální vyspělost, psychická a fyzická odolnost, podpora rodiny a 

blízkých lidí a mnoha dalších, které si, pokud jsme měli to štěstí a žádný úraz s trvalými 

následky nás nepotkal, jen stěží umíme představit. 

Sám jsem měl v rodině bratrance, který onemocněl v deseti letech, kdy se u něj začalo 

projevovat ochabování svalstva a během dvou let z něj byl postižený člověk, v té době ještě 

dítě, který byl schopen hýbat pouze hlavou a rukama a to ještě s velkými obtížemi. Za této 

situace dokázal vystudovat vysokou školu, k čemuž jistě bylo zapotřebí obrovské vůle a píle. 

Jeho problém ale byl v komunikaci s okolním světem, před kterým se ukrýval. Komunikoval 

pouze s vybraným okruhem lidí a to ještě uvnitř domu. Ven prakticky nevycházel, byť měl 

k dispozici veškeré pomůcky, vozíky atd. Během svého života byl velice fixovaný na svého 

otce, který ho ošetřoval, myl, přenášel…….  Během krátké doby po otcově smrti zemřel i on. 

Při psaní tohoto článku jsem si na něj nemohl nevzpomenout. S odstupem času si uvědomuji, 

s čím vším se takto postižený člověk musí potýkat, po stránce fyzické i psychické. Někdy stačí 

opravdu málo k tomu (nevhodná poznámka), aby zanevřel na svět kolem sebe a uzavřel se ve 

svém světě, bez sociálních vazeb.  

Klíčová slova 

Inkluze, postižení, vzdělávání, legislativa, začleňování, metodika práce, pracovní proces, 

somatopedie, mentální postižení, integrace. 
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Název: Specifika a přístupy z hlediska lidských zdrojů relevantní pro podporu sociálně 

orientovaného cestovního ruchu 

Autor: Pavel Krpálek, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.  

Abstrakt 

Autor se zaměřuje na koncepční, personální a právní aspekty sociálního cestovního ruchu 

v kontextu soudobého sociálně ekonomického vývoje, reálného stavu společnosti, evropské 

politiky, moderního cestovního ruchu a soudobých koncepcí vzdělávání. V příspěvku jsou 

shromážděny a analyzovány poznatky z vývoje předmětného segmentu cestovního ruchu, 

příslušné právní úpravy a vyhodnocení kompetenčních profilů a žádoucí profesní přípravy 

poskytovatelů cestovního ruchu, zaměstnanců cestovních kanceláří a agentur ve vztahu ke 

specifickým skupinám zde podrobně vymezených klientů sociálního cestovního ruchu, jejich 

charakteristikám a preferencím. Bylo využito metody deskriptivně analytické, obsahové 

analýzy s přiměřeným zapojením empirického výzkumu. Autor na základě provedených analýz 

v závěru článku předkládá podněty k úpravě kurikula kurzů a vzdělávacích programů, tak aby 

bylo dosaženo modernizace kompetenčního modelu v souladu s vývojem společnosti a ve 

prospěch rozvoje lidských zdrojů v dané oblasti cestovního ruchu.  

Klíčová slova 

Sociální cestovní ruch, klienti sociálního cestovního ruchu, děti a mládež, nízkopříjmové 

domácnosti, senioři, zdravotně postižené osoby, inkluze, personální management, vzdělávání, 

kompetence, digitalizace. 

 

Název: Problematika poruch učení u dospělých 

Autor: Michal Matějka, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom 

Abstrakt 

Článek seznamuje čtenáře se základní problematikou, týkající se poruch učení  

v dospělosti. Poruchy učení doprovázejí dospělého jedince po zbytek života, kde jim již není 

poskytovaná péče a pomoc, tak jako je tomu u osob primárního vzdělávání, zaštiťované 

legislativou českého školství. Specifické poruchy učení tedy nejsou ojedinělým fenoménem, 

který se z malé části vyskytuje u mladé generace, ale v ustálené podobě se transformuje do 

mírnějších středně lehkých poruchu učení v dospělém věku. Dospělí s poruchami učení, se 

často potýkají s nepochopením okolí v zaměstnání, při studiu na středních školách a vysokých 

školách, kde je na ně vyvíjen vnější tlak, jež jím brání v plnění požadavku školy. Poruchy učení 

se stávají nepříjemným faktem, jež hluboce ovlivňuje výkon dospělého studenta. Andragogické 
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poradenství může zaštiťovat úlohu jakých si pedagogicko-psychologických poraden pro 

dospělé a dopomoci k lepším adaptačním podmínkám dospělého dyslektika.     

Klíčová slova 

Andragogika, dospělí, poruchy učení, pomoc, poradenství, znevýhodnění. 
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SUMMARY 

 

Title: A Human Rights Frawork for the Dignified Creation of Barrier-free Personal Mobility 

for Persons with Disabilities. 

Author: René Milfait, EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 

Abstract 

This text examines the theme of the conference, specifically mobility among people with 

disabilities from a human rights perspective and from Czech-German experience. The right to 

mobility shouldn’t just be boiled down to a question of public transport. The text highlights the 

potential of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and presents its definition 

of disability. An explanation of some of the key concepts of the Convention is followed by a 

look at the objective and close relationship between autonomy and social inclusion. The text 

considers all categories and aspects of indivisible (basic) human rights and the so-called triad 

of human rights obligations. It illustrates the need to link up individual, interpersonal and social 

ethics while adhering to principles, norms and attitudes. It also presents examples of best 

practice from Germany. Due to the target audience, some parts are written for easy reading or 

in more easily comprehensible language, suitable fonts are used and illustrative images 

included. 

Keywords 

Persons with disabilities; human dignity; indivisible human rights; personal mobility; ethics; 

individual autonomy and social inclusion 

 

Title: Tourism for All in the conditions of the Czech Republic 

Author: Iveta Hamarneh, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

Abstract 

Tourism for All seeks to find new products and offer additional opportunities to enable people 

with certain specific needs to be involved in tourism. This type of tourism is currently a widely 

discussed  topic  at  national,  regional  and  local  levels.  Given  that  tourism is in these days 

an important and significant part of the national economy of many developed nations, the 

visibility of this issue is a great benefit to the broader population. Tourism for All can only be 

achieved through a combination of social, accessible and sustainable tourism. In terms of 

Tourism for All we  determine  four  basic segments –  youth,  families  in  difficult  situations,  

seniors  and  health handicapped people. 
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The  paper  aims   to  map  the situation on the  Czech market  in relation to  Tourism  for All 

and subsequently to focus on the segment of handicapped people, specifically on wheelchairs 

users and  their  relation  to  traveling.  It  can  be  assumed that if the destinations are accessible 

to  this segment, they will be more accessible to seniors or mothers with prams, as well as to 

the general public. Both the secondary data and the primary research – quantitative 

questionnaire survey – were  used  in  the  paper. The  questionnaire  research  showed  the  

following  conclusions: most respondents like to travel, especially by car; the main motivation 

for participation in the tourism of  most  respondents  is the  stay tours which  they organize  

themselves  without  the  help  of  a tour-operator or travel agency.  

Keywords 

Tourism, Tourism for All, Handicapped People, Questionnaire Research. 

 

Title: Comparison of Accessible Tourism Supply in the Destinations Vysočina Region and 

the Free State of Saxony 

Authors: Ľubomír Kmeco, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

                Alice Neckářová Šedivá, Vysoká škola polytechnická Jihlava  

Abstract 

Within the last decades significant attention was focused on tourism for all, a part of which is 

also accessible tourism. Each person with or without any healthy handicap has a right to take 

part in tourism. The problem is that sometimes it is a difficulty for handicapped persons to 

travel to an optional tourism destination because supply of the destination may not be adapted 

to the needs of them. That is why we decided to investigate the tourism supply of selected 

destinations. The goal of our research was to find out if the tourism supply of the destinations 

is accessible for all visitors. The destinations were the Vysočina Region in the Czech Republic 

and the Free State of Saxony in Germany. Our research was focused on selected tourism 

facilities such as tourist information centres, tourism attractiveness and accommodation 

facilities. We investigated if the facilities are accessible for all visitors. We have found out that 

the share of tourist information centres is similar in both destinations, there are a little bit more 

tourist information centres in the Vysočina Region. The share of tourism attractiveness 

accessible for all visitors is bigger in the State of Saxony. On the contrary the share of 

accommodation facilities accessible for all is bigger in the Vysočina Region. 
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Keywords 

Accessible tourism, accommodation facilities, Free State of Saxony, tourism attractiveness, 

tourism supply, tourist information centres, Vysočina Region. 

 

Title: Inkluze zdravotně postižených dětí a dospělých  

Author: Roman Kořán, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.  

Abstract 

In any case, disability, whether congenital or acquired during a life, is a handicap that the 

disabled individual must cope with. How it copes with this factor depends on many factors – 

such as age, mental maturity, mental and physical resilience, support for family and loved ones, 

and many others  (we hardly imagine many other factors, if we were lucky and we had no injury 

with lasting consequences). 

I had a cousin. When he was 10 years old, the first problems began to manifest itself – his 

muscles were weakening. Within two years, he was a disabled man – still a child. He was able 

to move only his head and hands, but it was very difficult for him. However, he graduated from 

college with these problems. His biggest problem was communication with the outside world, 

hiding from others. He only communicated with selected people and only inside the house. He 

practically didn't go out, but he had all the gadgets at his disposal – carts and so on. He was 

very fixated on his father, who treated him, washed him, carried on, ... Unfortunately, shortly 

after his father died, my cousin died too... 

When I wrote this article, I could remember it. With hindsight, I realize what a person so 

affected has to deal with, physically and mentally. These people are very sensitive and we have 

to be very considerate of them. Sometimes an inappropriate comment leads to hating whole 

world and they close themselves and without any social contact. 

 

Keywords 

Inclusion, disability, education, legislation, work methodology, work process, somatopaedia, 
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Title: Specifics and Approaches in Terms of Human Resources Relevant for the Support 

of Socially Oriented Tourism 

Author: Pavel Krpálek, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.  

Abstract 

The author focuses on conceptual, personal and legal aspects of social tourism in the context of 

contemporary socio-economic development, the real state of society, European policy, modern 

tourism and contemporary concepts of education. The paper collects and analyzes knowledge 

from the development of the relevant tourism segment, relevant legislation and evaluation of 

competency profiles and desirable training of tourism providers, employees of travel agencies 

and agencies in relation to specific groups of social tourism clients, their characteristics and 

preferences. The method of descriptive analytical content analysis with appropriate 

involvement of empirical research was used. On the basis of the analyzes performed, the author 

submits suggestions to modify the curriculum of courses and educational programs in order to 

achieve modernization of the competency model in accordance with the development of society 

and in favor of human resources development in the given area of tourism. 

Keywords 

Social tourism, social tourism clients, children and youth, low - income households, seniors, 

disabled people, inclusion, personnel management, education, competences. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

Kolektívna monografia „Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj 

regionů“ prináša obohatenie svojím zámerom prispieť k inklúzii danej cieľovej skupiny, na 

strane cestovateľov i na strane zamestnancov v cestovnom ruchu, a k vzájomnému česko-

nemeckému spolunažívaniu. Oceňujem multidisciplinárny efekt, ktorý sa prejavil v monografii, 

pričom autori vychádzajú z rokovaní na medzinárodnej konferencii usporiadanej EJF-

Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit v spolupráci s Vysokou školou 

obchodní v Praze, o.p.s. a  za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v nemeckom 

Silberbachu 14. – 15. novembra 2019. Hodnotnou súčasťou publikácie sú aj výsledky výskumu 

zameraného na problematiku cestovného ruchu pre všetkých.  

Kolektív autorov vhodne reaguje na spoločenskú potrebu zaoberať sa problematikou inklúzie 

zdravotne handicapovaných osôb do spoločnosti vrátane ich účasti na cestovnom ruchu 

a cestovaní. Monografia má významný prínos v oblasti riešenej problematiky v súvislosti s 

aplikovaním poznatkov, ich prezentovaním a predovšetkým v súvislosti s motivovaním 

poskytovateľov služieb cestovného ruchu i celej destinácie k zlepšovaniu kvality cestovného 

ruchu pre všetkých.  

doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA 

Prorektor pro kvalitu a rozvoj, Vysoká škola DTI 

 

Oceňuji velmi dobře zvolené téma Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj 

regionů. Kolektivní monografie se týká tohoto tématu. Vznikla na základě Mezinárodní 

konference v německém Siberbachu, která se konala  14. - 15. listopadu 2019. 

Této konference se zúčastnilo mnoho významných a fundovaných představitelů znalých svých 

oborů z řad vysokoškolských pedagogů, doktorů, akademiků, vědců z České a Slovenské 

republiky, ale také zástupců oborů z praxe, zástupců z české a německé samosprávy, speciálních 

pedagogů, zastupující zmocněnkyně pro lidi s postižením a poradce s bohatými životními 

zkušenostmi s bezbariérovým cestovním ruchem pro všechny v Německu. Mezinárodní 

konferenci navštívili také studenti vysokých škol, za což jsem ráda, neboť v nich vidím velký 

potenciál do budoucna. 

Tato kolektivní monografie je vědeckým dílem. Postupně se věnuje jednotlivým dílčím tématům 

k tématu hlavnímu z různých úhlů pohledu všech zúčastněných odborníků. 

V jednotlivých kapitolách se čtenář dozví o dokumentech legislativy, o které se můžeme opřít 

pro utváření bezbariérové osobní mobility osob s tělesným postižením, o cestovním ruchu v 

podmínkách České republiky, o porovnání nabídky přístupného cestovního ruchu na Vysočině 

a v Sasku, o inkluzi zdravotně postižených dětí a dospělých, o specificích a přístupech z hlediska 

lidských zdrojů odpovídajících pro podporu sociálně orientovaného cestovního ruchu, o 

problematice poruch učení u dospělých. V díle jsou vymezovány pojmy, uvedeny průzkumy, 

zdařilé příklady z praxe a statistiky, které vedou k analytickým závěrům dané stávající situace 

v uvedných destinacích. Vědecké dílo se zaměřuje na nové poznatky, kvalitně vymezuje klíčová 

slova, uvádí závěry a seznamy použité literatury. Kolektivní monografie vybízí k dalšímu studiu 

dané problematiky, jak studiem odborných dokumentů, tak praxí a zkoumáním možností do 

budoucna ve prospěch inkluze, tedy štěstí ze sounáležitosti, vytvářením nových nabídek a 

možností pro každého cestujícího, cestujícího s různými zdravotními postiženími, maminky s 
kočárky, rodinami,  i pro pracovníky v cestovním ruchu , tedy pro všechny bez diskriminace, bez 

bariér, s jasnými označeními a indikacemi objektů, jednoduchým čtením. Vybízí k vylepšování 

kvality života, sebeurčení a zapojení se samostatně do aktivit a cestovního ruchu jako důstojné 

osobnosti s lidskými právy. 

Ing. Hana Lhotová, odbornice na cestovní ruch, průvodkyně 


