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Anotace 

První část bakalářské práce je věnována samotnému zdravotnímu postižení. 

Zejména vymezení pojmů, rozdělení zdravotního postižení a jejich příčinami. 

Další kapitola se zaměřuje na stávající legislativu. Zaměřuje se hlavně na 

legislativní úpravu průkazů a jejich výhod pro držitele, příspěvků na mobilitu. 

Zaznamenává také jednotlivé mezinárodní úmluvy, ke kterým přistoupila ČR. 

Poslední část se zabývá konkrétními problémy tělesně postižených a to zejména 

vozíčkářů v cestovním ruchu. Představuje hlavní problémy spojené s jednotlivými typy 

dopravy. Dále značení míst a zařízení, která mají napomáhat tělesně postiženým 

k soběstačnosti. Konkrétní příklady dostupnosti u vybraných přírodních lokalit a památek 

na Chomutovsku. Součástí této kapitoly je také vyhodnocení statistického průzkumu 

o situaci tělesně postižených. 

Klíčová slova: zdravotní postižení, vozíčkář, cestovní ruch, přírodní památky, 

statistický průzkum. 

Summary 

The first part of the thesis is devoted to disability. In particular, definitions, 

classification of disability and its causes. 

The next chapter focuses on existing legislation. It focuses mainly on legislature 

cards and their benefits to the holder, mobility allowances and also records of various 

international conventions accepted by the Czech Republic. 

The last part deals with specific problems of disabled people and wheelchair users in 

particular tourism, and shows main problems associated with the different types of 

transport, and further marking sites and facilities designed to ensure people with 

disabilities are self-sufficient. Specific examples of the availability of selected natural sites 

and monuments in the city of Chomutov have been enclosed. This chapter also evaluates 

statistical survey on the situation of the disabled. 

 Keywords: disability, wheelchair, tourism, natural sites, statistical survey. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době se o problémech zdravotně tělesně postižených osob hovoří mnohem 

více než před několika lety. V době totalitního režimu byli tito lidé izolováni v ústavech, 

sanatoriích či uzavřeni ve vlastních domovech. Tato doba už je naštěstí za námi, a tak 

zdravotně postižení mohou žít plnohodnotně ve všech oblastech života jako je studium, 

práce, cestování… 

I na Chomutovsku nalezneme mnoho zajímavých přírodních lokalit, které stojí za 

vidění. Proto je tato práce zaměřena na možnost bezbariérového přístupu k daným místům. 

Základní hypotézou této bakalářské práce je, že „Přírodní lokality na Chomutovsku nejsou 

vhodně a dostatečně zpřístupněny pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména pro 

vozíčkáře“. 

Problémem cestovního ruchu zdravotně tělesně postižených ovšem není jen samotná 

dostupnost, ale také doprava na dané místo. V této práci jsou shrnuty základní informace 

spojené s cestovním ruchem zdravotně tělesně postižených spoluobčanů na Chomutovsku.  
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2 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ 

Dnes se pro označení zdravotního postižení velmi často využívá slova „handicap“. 

Významově se jedná o vyjádření jisté nevýhody, překážky či omezení. Právě z tohoto 

důvodu někteří zdravotně postižení tento výraz nepřijímají, protože oni sami se 

znevýhodnění necítí. Jedná se ovšem pouze o ojedinělé případy. 

Podle posledního průzkumu provedeného Českým statistickým úřadem žilo v České 

republice v roce 2006 zhruba 9,9 % zdravotně postižených osob. To znamená, že zdravotně 

postižením byl téměř každý 10 obyvatel České republiky [13]. 

Tab. č. 1. – Počet obyvatel ČR a osob ZP [13, upraveno] 

 

* demografická ročenka CSU 2006 

** V celku 1 015 548 je zahrnuto i 1 627 osob, u kterých nebyl uveden věk 

2.1 Definice  

Z lékařského hlediska je za zdravotní postižení považována určitá odchylka ve 

zdravotním stavu člověka, která jej omezuje, případně i vylučuje z určitých činností. Mezi 

tyto činnosti patří schopnost samostatné péče o svoji osobu, schopnost pohybu, uplatnění 

se na trhu práce… 

 

Populace ČR 

(stav k 31. 12. 

2006)* 

Občané se 

zdravotním 

postižením v ČR 

 Muži 5 026 184 490 427 

 Ženy 5 261 005 525 121 

  0 - 14 let 1 479 514 46 208 

 15 - 29 let 2 175 672 60 621  

 30 – 44 let  2 312 929 101 331 

 45 – 59 let 2 195 646 245 743 

 60 – 74 let 1 462 586 283 274 

 75 let a více 660 842 276 744 

Celkem 10 287 189* 1 015 548** 
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V zákoně o sociálních službách neexistuje konkrétní definice pro zdravotní postižení, 

ale užívá se zde v § 3 – Vymezení některých pojmů v odstavci d) označení dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav. Za takový se považuje stav dle posudku lékařské vědy, který 

trvá déle než 1 rok nebo trvale a postiženou osobu omezuje duševně, smyslově či fyzicky 

[10]. 

Tab. č. 2. – Důsledky zdravotního postižení podle typu postižení [13, upraveno] 

Omezení* 
Typ postižení** 

Tělesné Zrakové Sluchové Mentální Duševní Vnitřní 

Mobilita 208 727 3 296 148 4 044 2 253 123 842 

Orientace 8 363 13 083 6 217 2 118 260 11 525 10 599 

Sebeobstarání 84 135 4 310 339 16 777 10 694 60 900 

Vedení domácnosti 79 029 4 660 852 17 871 20 622 76 201 

Příjem informací 5 106 4 252 11 252 22 147 18 490 8 553 

Komunikační 

schopnost 
7 822 1 337 12 552 25 140 27 186 13 375 

Stravovací možnosti 14 503 320 - 5 477 2 347 63 649 

Právní způsobilost 1 755 503 148 18 929 8 227 3 673 

Jiné 24 159 3 435 661 5 773 9 420 96 393 

Celkem 433 599 35 196 32 169 134 418 110 764 457 185 

Celkem osob 244 896 17 119 16 201 33 920 44 251 278 771 

* Možnost více odpovědí 

** Pouze osoby s jediným typem postižení   

2.2 Druhy zdravotního postižení 

V zákoně o sociálních službách v § 3 – Vymezení některých pojmů je v odstavci g) 

definicí uvedeno, co je považováno za zdravotní postižení. Toto postižený následně činí 

osobu závislou na pomoci někoho jiného. Jde rovněž i o dělení podle lékařského hlediska 

[10]. 
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2.2.1 Tělesné postižení 

Ve většině případů jde o zjevné poškození těla a o narušení funkce pohybového 

ústrojí. Z hlediska omezení pohyblivosti lze dále dělit na několik podskupin. 

2.2.2 Mentální postižení 

Nejčastější příčinou tohoto typu postižení jsou vrozené vady vzniklé v době 

prenatálního vývoje dítěte či během porodu, dalším důvodem bývá nemoc, úraz nebo stáří. 

Projevem tohoto postižení je zastavení mentálního vývoje člověka na určitém stupni. 

Častým, náročným a zdlouhavým cvičením lze v některých případech dosáhnout 

částečného zlepšení, ale nikdy celkového uzdravení. 

2.2.3 Duševní postižení 

Jde o problémy, jejich hlavní příčinou je myšlení, komunikace, jednání a veškerá 

sociální interakce. Takto postižené osoby trpí například úzkostmi, prudkými změnami 

nálad, sexuálními deviacemi, poruchami příjmu potravy či spánku, ale také schizofrenií. 

2.2.4 Smyslové postižení 

Dále se rozděluje na několik podskupin a to dle smyslu, který správně nevykonává 

svou činnost.  Vedle veřejně známého poškození zraku, sluchu či omezení schopnosti řeči 

jde ale také o částečnou nebo úplnou ztrátu čichu nebo chuti. 

2.2.5 Kombinované postižení 

Jedná se o kombinaci dvou a více druhů postižení. Může jít o souběžné postižení 

tělesné a mentální, ale také o kombinaci dvou smyslových postižení. Velmi časté je 

propojení sluchového a řečového postižení. 
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Tab. č. 3. – Typ zdravotního postižení podle věku [11, upraveno] 

Věková 

skupina 

Zdravotní postižení Osob 

celkem Tělesné Zrakové Sluchové Mentální Duševní Vnitřní Celkem 

 0-14 16 687 7 964 2 902 11 604 4 846 22 343 66 346 46 208 

 15-29 25 710 6 318 3 835 22 964 9 152 20 931 88 910 60 621 

 30-44 43 107 7 597 4 733 19 306 22 276 34 990 132 009 101 331 

 45-59 127 959 12 778 11 226 20 302 34 662 118 547 325 474 245 743 

 60-74 152 860 18 642 15 205 13 327 23 662 186 368 410 064 283 274 

 75+ 183 604 34 140 36 684 19 012 33 130 187 672 494 242 276 744 

Celkem 550 407 87 439 74 700 106 699 128 065 571 734 1 519 044** 1 015 548* 

* V celku 1 015 548 je zahrnuto i 1627 osob, u kterých nebyl uveden věk 

** Vzhledem k možnosti více odpovědí uvedlo po přepočtu 1 015 548 osob celkem 1 519 044 různých typů 

postižení. V daném počtu je zahrnuto pouze jedno postižení vnitřních orgánů. 

2.3 Původ zdravotního postižení 

Tělesné postižení jedince má vždy konkrétní příčinu. Tato příčina může mít jak jeden 

konkrétní původ, tak může být také stupňována dalšími kombinacemi.  

2.3.1 Vrozené vady 

K poškození dochází již během prenatálního období. Následky tohoto typu postižení 

si jedinec většinou nese po celý život, ale v některých těžkých případech nejsou po 

narození slučitelná se životem – deformace hrudníku, lebky… 

Genetické vady 

Vyskytují se vždy v určité rodové linii. V současnosti jim lze částečně předcházet či 

je zcela odstranit za pomoci genetického inženýrství. Tyto vady mohou být zděděny, ale 

nemusí se vždy projevit – výskyt jen u jednoho pohlaví, po mnoha generacích… Největší 

riziko nesou jedinci, v jejichž rodové linii se vyskytuje stejné genetické postižení z obou 

stran rodičů – matky i otce. 

Vrozené vady 

Častou příčinou je požití návykových látek – drogy, alkohol, cigarety či infekční 

onemocnění – zarděnky. Může se ale také jednat o úraz matky do oblasti břicha. 
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2.3.2 Získané vady 

Příčinou je neopatrnost, nehoda či zanedbání a podceňování zdravotního stavu. Jedná 

se o náhlý zásah do stávajícího způsobu života. 

Úraz 

Velkou část tvoří úrazy způsobené při sportu – skoky do vody, lyžování… Další 

velkou skupinu tvoří pracovní úrazy, při nichž dochází často k amputacím – práce 

s cirkulárkou, motorovou pilou, sekyrou… V neposlední řadě sem patří automobilové 

nehody.  

Nemoc 

Jedná se o nemoci přímo spojené s napadením centrální nervové soustavy. Ne vždy 

jde o vážná onemocnění - zápal mozkových blan. Mnohdy jde o běžné onemocnění, které 

bylo ovšem zanedbané - angína, chřipka, zánět, kousnutí klíštěte. 

Stáří 

U starších osob se může jednat o únavu organismu – opotřebení kloubů, či jeho 

nedostatečnou obranyschopnost. 

Jiné důvody 

Mezi ně lze zahrnout například následky sebepoškozování či nedokonané pokusy o 

sebevraždu. 

Tab. č. 4. – Příčina ZP podle typu postižení[13, upraveno] 

 
Vrozené 

vady 

Způsobené vady Jiný 

důvod 
Neuvedeno Celkem 

úrazem nemocí stářím 

 Tělesné 58 159     67 962     354 063     37 069     8 911     24 243     550 407     

 Zrakové 17 912     7 700     47 081     7 711     2 226     4 809     87 439     

 Sluchové 13 779     2 619     37 634     13 954     1 604     5 110     74 700     

 Mentální 62 257     5 207     25 502     7 123     1 041     5 569     106 699     

 Duševní 13 835     4 253     78 821     11 383     8 307     11 466     128 065     

 Vnitřní  30 567     14 082     724 352     55 773     15 269     50 649     890 692     

 Celkem 196 509     101 823     1 267 453 133 013     37 358     101 846     1 838 002*     

* Vzhledem k možnosti více odpovědí uvedlo po přepočtu 1 015 548 osob celkem 1 838 002 různých typů postižení. 

V daném počtu jsou zahrnuta všechna postižení vnitřních orgánů, která respondenti označili. 
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3 LEGISLATIVA 

Základním právům, ale také povinnostem osob zdravotně tělesně postiženým je 

věnována pozornost v několika zákonech. Nejedná se pouze o legislativní řešení 

pracovních a právních vztahů, ale také osobních a sociálních situací. U mnoha tělesně 

postižených se jedná o takové omezení, které vyžaduju částečnou či úplnou pomoc okolí. 

Pro tyto lidi je velmi podstatná jakákoliv pomoc či ulehčení jejich situace.  

3.1 Průkazy dle stupně tělesného postižení 

Tyto průkazy poskytují jeho držiteli mimořádné výhody dle vyhlášky O provedení 

některých ustanoveních zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a 

to podle stupně postižení [8]. 

3.1.1 Průkaz TP – mimořádné výhody I. stupně 

Vyhrazují svému držiteli nárok na vyhrazené sedadlo ve veřejné hromadné dopravě a 

přednostní obsloužení při jednání, které se jich bezprostředně týká. Toto právo nelze 

uplatnit ve zdravotnických zařízeních, obchodech ani na místech jiných placených služeb 

[8].  

3.1.2 Průkaz ZTP – mimořádné výhody II. stupně 

Kromě výhod zahrnutých v I. stupni je zde dále nárok na bezplatné využívání veřejné 

hromadné dopravy v pravidelných spojích - autobusy, trolejbusy, tramvaje a metro. 

V rámci vnitrostátní dopravy může majitel průkazu uplatňovat slevu jízdného 75 % při 

přepravě osobním vlakem či rychlíkem, v rámci druhé vozové třídy, či 62 % u pravidelné 

autobusové přepravy [8].  

3.1.3 Průkaz ZTP/P – mimořádné výhody III. stupně 

Majitel průkazu může samozřejmě využívat výhod I. i II. stupně. Dále může využívat 

nároku na bezplatnou dopravu jeho doprovodu ve veřejné hromadné přepravě i 

vnitrostátních osobních hromadných dopravních prostředcích. U nevidomého, který není 

doprovázen průvodcem, lze uplatnit bezplatnou přepravu vodícího psa [8].  
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3.2 Stupeň závislosti 

Podle zákona 108/2006 Sb. – O sociálních službách se úroveň závislosti osoby 

rozděluje do 4 stupňů dle počtu činností, které není osoba schopna vykonávat samostatně 

(Příloha č. 1. – Úkony péče o vlastní osobu). Dle zařazení do daného stupně je 

postiženému přiznán nárok na danou výši příspěvku [10]. 

3.2.1 Lehká závislost – stupeň I. 

Jedná se o nejlehčí stupeň závislosti na jiné osobě, kdy v důsledku nepříznivého 

zdravotního stavu nemůže daná osoba vykonávat každodenní činnosti a potřebuje pomoc 

ve více než 12 bodech, náleží jí příspěvek ve výši 800 Kč/měsíc (ve více než 5 bodech 

pokud jde o osobu mladší 18 let 3 000 Kč/měsíc) [10].  

3.2.2 Středně těžká závislost – stupeň II. 

Případ závislosti na jiné osobě, kdy člověk potřebuje pomoc ve více než 18 

každodenních činnostech a tudíž mu náleží příspěvek 6 000 Kč/měsíc (ve více jak 10 

bodech u osoby do 18 let 4 000 Kč/měsíc) [10].  

3.2.3 Těžká závislost – stupeň III.  

Další stupeň, kdy osoba ZP nemůže samostatně vykonávat min. 24 úkonů. 

V takovém případě má nárok na 9 000 Kč/měsíc (ve více než 15 bodech u osoby do 18 let 

8 000 Kč/měsíc) [10].  

3.2.4 Úplná závislost – stupeň IV. 

Nejtěžší stupeň závislosti, kdy je osoba téměř neustále odkázaná na pomoc jiného 

člověka. Postižená osoba není schopna samostatně vykonávat více než 30 úkonů výše 

příspěvku 12 000 Kč/měsíc (ve více než 20 pokud je závislá osoba mladší 18 roků    

12 000 Kč/měsíc) [10].  
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Tab. č. 5. – Míra postižení podle druhu postižení [13, upraveno] 

 

Míra postižení* 

lehké 
středně 

těžké 
těžké 

velmi 

těžké 
neuvedeno celkem 

Tělesné 117 247     235 572     152 000     42 983     2 605     550 407     

 Zrakové 24 479     31 451     19 924     10 981     604     87 439     

 Sluchové 19 948     28 793     18 061     7 746     152     74 700     

 Mentální 24 036     33 700     33 034     15 036     893     106 699     

 Duševní 27 719     56 985     30 705     11 436     1 220     128 065     

 Vnitřní ** 272 873     381 972     186 770     47 509     1 568     890 692     

Celkem 486 302 768 473 440 494 135 691 7 042 1 838 002 

* U osob bráno jejich nejtěžší postižení, u typů všechna postižení daného typu 

** Včetně vícenásobných vnitřních 

3.3 Příspěvek na mobilitu 

Na základě zákona č. 329/2011 Sb. – O poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně souvisejících zákonů došlo od 1. ledna 2012 ke změně vyplácených 

dávek na mobilitu. Do této doby byla výše příspěvku odvozena na stupni závislosti [8]. 

Tento příspěvek byl sjednocen a jeho hodnota činí 400 Kč měsíčně. Je poskytován 

osobě starší jednoho roku, která trvale nevyužívá pobytových sociálních služeb – domov 

pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, se zvláštním režimem nebo v jiném 

zdravotnickém zařízení s ústavní péčí, ale její schopnosti pohybu a orientace jsou omezené. 

Tato podmínka musí být vždy splněna po celý měsíc [9]. 

3.4 Mezinárodní legislativa 

Problematice osob se zdravotním postižením se nevěnují jen jednotlivé státy, ale také 

mezinárodní organizace a společenstva. Díky rozvoji mezinárodního cestovního ruchu a 

především díky globální snaze o legislativní slučování norem, nařízení a zákonů došlo i 

v této oblasti k několika velmi důležitým úmluvám.  
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3.4.1 Mezinárodní úmluva OSN 

Dne 3. května 2008 vstoupila v platnost „Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením“. Tuto listinu podepsalo 148 a ratifikovalo 100 států celého světa. Jejím účelem 

je chránit zdravotně postiženě osob po celém světě. Nevytváří žádná nová nařízení či 

zákony, ale je založena pouze na rovnoprávnosti občanů a zákazu jakýchkoliv projevů 

diskriminace. Přiznává a zaručuje zdravotně postiženým veškerá lidská práva a podporuje 

je v aktivním zapojení do života celé společnosti. Tato úmluva se vztahuje i na osoby 

jakkoli znevýhodněné, přestože nejsou dle posudku lékaře považovány z ZP [16].  

3.4.2 Listina základních práv EU 

V platnost vešla 1. prosince 2009. Česká republika jakožto právoplatný člen 

Evropské unie je rovněž vázána touto smlouvou. Konkrétně hlava III článek 26 – Rovnost 

přiznává zdravotně postižením právo na opatření, která povedou k jejich nezávislosti, 

začlenění do společnosti a podílení se na životě společnosti [7]. 
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4 PROBLÉMY ZDRAVOTNĚ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

V CESTOVNÍM RUCHU 

Tělesně postižení jsou mnohdy limitováni svými fyzickými a pohybovými 

možnostmi. Právě proto je velice důležité v co největší míře odstraňovat jakékoliv 

překážky bránící rozvoji tohoto druhu cestovního ruchu na Chomutovsku. Veškeré tyto 

problémy se ovšem netýkají jen turistických akcí, ale také jejich běžného života.  

Proto je tato kapitola zaměřena na nejvíce znevýhodněnou skupinu tělesně 

postižených a to zejména na vozíčkáře.  

 

 
Obr. č. 1. – Mapa ČR s vyznačením Chomutovska [11, upraveno] 
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4.1 Doprava 

Ta je nedílnou součástí podílející se na možnostech konání cestovního ruchu. Nejen 

přístupnost cílové lokality, ale také možnosti dopravy k dané lokalitě jsou mnohdy 

překážkou. Zde je několik nejčastějších způsobů běžné dopravy s jejich největšími klady a 

zápory. 

4.1.1 Individuální vlastní doprava 

Tento způsob dopravy je pro tělesně postiženého ve většině případů nejpohodlnější. 

Odpadají zde problémy spojené s dopravou na autobusové či vlakové nádraží, problémy 

spojené s nástupem do daného hromadného prostředku a další cesta do cílového prostoru. 

Stát sice finančně přispívá ZP na zakoupení a úpravu motorového vozidla, ale ne vždy 

existuje vhodná alternativa. V takovém případě je postižený odkázán na pomoc jiné osoby. 

4.1.2 Linková autobusová doprava 

Na Chomutovsku je největším a nejrozšířenějším dopravcem společnost „Dopravní 

podnik Chomutova a Jirkova a. s.“. Tato společnost zajišťuje přepravu cca 130 000 

obyvatel Chomutovska. V městské hromadné dopravě se čím dál častěji setkáváme 

s nízkopodlažními (bezbariérovými) autobusy, trolejbusy či tramvajemi. To ovšem nelze 

říci o linkové dopravě. Vozový park tohoto dopravního podniku činí pro linkovou dopravu 

58 autobusů a mikrobusů – při plném vytížení mohou přepravit 3 392 pasažérů, ovšem 

pouze 2 autobusy jsou nízkopodlažní. Bezbariérové autobusy jsou označeny symbolem pro 

zdravotně tělesně postižené [14, 15].  

 
Obr. č. 2. – Nízkopodlažní autobus SOR CN 9.5 

[vlastní, 2013] 
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4.1.3 Železniční doprava 

Velkou překážkou v železniční přepravě je nejen samotné zařízení – vagon, ale 

mnohdy také samotný přístup k němu. Mnoho vlakových nádraží, nástupišť a perónů 

nebylo projektováno na možnost bezbariérového přístupu. V takovýchto případech nemá 

tělesně postižený možnost se sám dostat na požadované místo a je odkázán na ochotu 

tamních pracovníků a spolucestujících. Výška vagonů je mnohdy příčinou toho, že i zdraví 

lidé volí jinou variantu přepravy. 

  
Obr. č. 3. – Vlakové nádraží Chomutov 

[vlastní, 2013]  

4.2 Značení určené ZTP 

Užívání symbolu označující zařízení či prostor určený pro ZTP je již běžnou součástí 

společnosti. Jejich primárním úkolem je usnadnění, zpřístupnění a zkvalitnění možnostem 

užívání, dopravování a přístupu k danému místu. Zde je několik nejčastějších příkladů, kdy 

dochází k jejich využití. 

 
Obr. č. 4. – Symbol ZTP 

[vlastní, 2013] 
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4.2.1 Místo k sezení  

Nejčastějším příkladem je vyhrazené místo v prostředcích hromadné dopravy. Tato 

místa jsou zvláště označena a mají sloužit výhradně osobám s omezenou schopností 

pohybu či orientací (nemocní, těhotné ženy, staří lidé…). 

  
Obr. č. 5. – Vyhrazené místo pro vozíčkáře v MHD Obr. č. 6. – Vyhrazená místa pro ZP v MHD 

[vlastní, 2013] [vlastní, 2013] 

4.2.2 Parkovací místo 

Tato místo jsou vytvářena pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Využívat jej lze 

ovšem jen tehdy, je-li daná osoba přepravována nebo přepravována bude. Parkovací místo 

musí být vždy označeno jak svislým, tak vodorovným dopravním značením.  

  
Obr. č. 7. – Vodorovné dopravní značení  Obr. č. 8. – Svislé dopravní značení 

[vlastní, 2013]  [vlastní, 2013] 

4.2.3 Specielního zařízení 

Nejčastěji se jedná o bezbariérové plošiny, výtahy či tzv. schodolezy. Tato zařízení 

nemusejí sloužit vždy výhradně tělesně postiženým, ale také osobám s dočasnou omezenou 

pohyblivostí či matkám s kočárky. V některých případech jsou vybudovány primárně pro 
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tyto osoby, ale mohou je využívat i zcela zdraví lidí – pohodlnější přístup do vyšších 

podlaží. 

 
Obr. č. 9. – Bezbariérový výtah 

[vlastní, 2013] 

4.2.4 Zvláště uzpůsobený vchod 

Využívá se v případech, kdy hlavní vchod budovy je z důvodu bezbariérového 

přístupu nevhodný a mnohdy není možná z historických či prostorových důvodů jeho 

modernizace. Častým příkladem jsou státní instituce, divadla, kina… V takovýchto 

případech je tedy velmi často využívána zadního či druhého horního vchodu, který bývá 

opatřen zvonkem. Častým problémem je pozdní informace o možnosti využití tohoto 

bezbariérového vchodu. Mnohdy je informace o něm umístěna na dveřích hlavního 

vchodu, ke kterému ovšem vedou schody. Jindy je na místo s tímto vchodem např. zákaz 

vstupu či vjezdu. 

 
Obr. č. 10. – Vyhrazený vchod 

[vlastní, 2013] 

 

 



Pavla Kodetová: Cestovní ruch na Chomutovsku pohledem zdravotně tělesně postižených  

 

2013            16 

 

4.3 Dostupnost vybraných přírodních lokalit na Chomutovsku 

pro vozíčkáře 

Proto, aby bylo možné těmto lidem ulehčit životní úděl, si musíme nejprve všímat 

nejčastějších a nejpalčivějších problémů. Součástí této práce je tedy také vlastní výzkum v 

terénu. Pro lepší představu, jestli jsou zvolené přírodní lokality zcela, nebo alespoň 

v omezené míře přístupné pro vozíčkáře bylo nutné soustředit se na veškeré detaily na 

cestě. Velmi podobné problémy jako vozíčkáři mají také osoby s kočárky. V rámci tohoto 

experimentu byly tedy vybrané lokality podrobeny testu dostupnosti s kočárkem. 

Chomutovsko je jedním ze sedmi okresů Ústeckého kraje nacházející se v 

severozápadní části České republiky.  Název okres dnes slouží jen pro orientaci, jako 

statistická veličiny, protože k 1. 1. 2003 byly zrušeny okresní úřady a nahrazeny obcemi 

s rozšířenou působností. Chomutovsko leží v nejseverozápadnější části kraje na 935 km². 

V roce 2011 zde žilo téměř 126 tisíci obyvateli. Centrem tohoto okresu je statutární město 

Chomutov [12, 17]. 

 
Obr. č. 11. – Mapa okresu Chomutov [3, upraveno] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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4.3.1 Helenčiny vodopády 

Nejedná se sice o nikterak vzácnou či chráněnou lokalitu, ale je častým cílem turistů. 

Tyto vodopády se nacházejí nedaleko obce Svahová na potoce Lužec. 

 
Obr. č. 12. – Helenčiny vodopády 

[vlastní, 2012] 

 

Stezka je dobře značená červenou turistickou značkou. Terén je zprvu vyasfaltován, 

ale postupně se mění ve vyjetou lesní cestu. Ta je vysypána jemným štěrkem. Místy se na 

cestě vyskytují i větší kameny, kterým se ovšem dá dobře vyhnout. Problematickou částí je 

jen zhruba posledních 20 m, kdy je nutné odbočit z této cesty. Návštěvník se okamžitě 

ocitne na horním okraji vodopádu.  

Za výhodné by zde bylo vybudování pěšiny pod úroveň vodopády a to nejen pro TP, 

ale také pro běžné turisty. Nejkrásnější pohled na tuto lokalitu je ze spodu vodopádu. Tento 

prostor je ovšem velmi špatně přístupný. 

  
Obr. č. 13. – Štěrková cesta Obr. č. 14. – Posledních 20 m 

[vlastní, 2012]  [vlastní, 2012] 
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4.3.2 Kamencové jezero 

Přímo v Chomutově se nachází bez jakéhokoliv stupně ochrany světový unikát. 

S největší pravděpodobností se jedná o zatopený důl na kamenečné břidlice. Nalezneme jej 

nedaleko centra na východním okraji města v blízkosti železnicí zastávky [1]. 

Okolí jezera nyní slouží jako rekreační areál se sportovním i kulturním vyžitím s 

možností ubytování v kempu. V sousedství se také nachází Podkrušnohorský zoopark. 

 
Obr. č. 15. – Panoramatický pohled na jezero [vlastní, 2012] 

 

V těsné blízkosti hlavního vchodu do areálu jsou vyhrazená parkovací místa pro 

tělesně postižené. Z tohoto místa se vozíčkář do areálu dostane bez jakýchkoli obtíží. 

Hlavní cesta přes kemp je jediná vyasfaltována. V blízkosti hlavního vchodu je cesta 

písčitá, a tudíž nevhodná pro vozíčkáře. Ostatní cesty jsou většinou pouze vyšlapané 

pěšiny, ale v dostatečné šířce a přijatelném zpevněném stavu. Hlavní sociální zázemí je 

rovněž zcela přístupné. Problémem je zdejší ubytování v chatkách. Ty jsou postaveny na 

podestách a vede k nim vždy několik schodů. Problém je přístup do vody. Na bočních 

molech jsou žebříky. Hlavní molo je sice vybaveno bezbariérovou sedačkovou plošinou, 

ale přístup na něj vede přes písečnou pláž, což není pro vozíčkáře zrovna ideální cesta. 

  
Obr. č. 16. – Písčitá cesta Obr. č. 17. – Cesta podél jezera 

[vlastní, 2012]  [vlastní, 2012] 
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4.3.3 Kokrháč 

Nápadný zvětralinový skalní útvar, který byl v roce 1990 zařazen mezi přírodní 

památky ČR. Leží nedaleko obce Prunéřov [3]. 

Tato lokalita je pro tělesně zcela nevhodná. Jedná se o místo velice obtížně dostupné 

i pro zdravého člověka. Velkým problémem je již samotné nalezení daného skalního 

útvaru. Nejedná se jen o lesní velmi svažitý terén, ale také o níže položený potok. Dílčí 

skalní útvary se nacházejí po celém svahu, ale ani ty nejsou nikterak dostupné. 

 
Obr. č. 18. – Dílčí skalní útvar s cestou 

[vlastní, 2013] 

4.3.4 Sfingy 

Přibližně půl kilometru od obce Měděnec se nachází rozsáhlé rulové útvary. Ty jsou 

tvořeny hrubozrnnou dvojslídnou ortorulou, která vznikla během čtvrtohor díky 

mrazovému zvětrávání. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1983 [3]. 

Tyto skalní útvary jsou vzdáleny pouze 50 m od hlavní silnice spojující města 

Měděnec a Kláštereckou Jeseň. Je zde tedy možnost parkování v jejich těsné blízkosti. 

Prostor mezi jednotlivými skalními bloky není nikterak upraven, avšak zcela přístupný i 

pro vozíčkáře. Mnoho lidí tuto lokalitu ovšem nenavštěvuje kvůli samotným sfingám, ale 

kvůli výhledu z jejich vrcholků do krajiny. Ten je samozřejmě vozíčkáři umožněn pouze 

velmi omezen. Jako řešení by zde bylo vhodné vybudování malé rozhledny se svislou 

nájezdovou plochou či vykácení vysokých stromů pod srázem.  
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Obr. č. 19. – Přístupová cesta Obr. č. 20. – Sfinga 

[vlastní, 2012] [vlastní, 2012] 

4.3.5 Sluňáky 

Tato přírodní památka vyhlášena v roce 1966 se nachází v těsném sousedství obce 

Rokle. Předmětem ochrany zde jsou bloky a balvany křemenců, křemitých pískovců a 

slepenců s nápadně zvětralým povrchem [3]. 

 Jednotlivé bloky jsou rozprostřeny na ploše zhruba 3 hektarů a nalezneme je hned 

za posledním domem a cedulí označující konec obce. Tento prostor není nikterak 

obhospodařován. Sluňáky jsou rozprostřeny na loučce v těsné blízkosti silnice. Nevede zde 

tedy žádná stezka či pěšina. Pro vozíčkáře je tento terén zcela nevhodný. Celkovou 

dostupnost by možná alespoň částečně zlepšilo častější sečení trávy, ale pro danou skupinu 

osob by to situaci nezlepšilo. Jediným ovšem ne příliš reálným řešením by bylo alespoň 

vybudování netravnaté zpevněné cesty. 

  
Obr. č. 21. – Sluňák Obr. č. 22. – Sluňáky 

[vlastní, 2013]  [vlastní, 2013] 
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4.3.6 Zámecký park a lázeňský areál v Klášterci nad Ohří 

Oba areály se nacházejí v těsné blízkosti. Leží na levém břehu řeky Ohře nedaleko 

historického centra města. V parku se nachází mnoho vzácných a chráněných dřevin. 

Zámecký park je tvořen množstvím zpevněných cest. Jen v málo případech se zde 

nachází nepřístupná místa – schody, ale i to není problémem, protože vždy existuje 

alternativní cesta. U vstupní brány jsou 2 vyhrazená parkovací místa pro ZP. Při vstupu do 

restaurace je překážkou pouze malý schůdek. Větší problém je s dostupností celého zámku 

a informačního centra. Zde je schodů již více, ale tyto vchody jsou opatřeny zvonky. 

 
Obr. č. 23. – Cesty zámeckého parku 

[vlastní, 2013] 

 

Pokud jde o téměř přilehlý lázeňský areál, ten je rovněž tvořen zpevněnými cestička 

doplněnými kolonádou z tzv. kočičích hlav. Na každém zdejším parkovišti je několik míst 

vyhrazených pro parkování ZP. Budovy lázeňských procedur, stáčírna minerálních vod, 

obě zdejší restaurace i toalety jsou velmi vhodně uzpůsobeny. Problematická by byla 

možnost ubytování ve zdejším hotelu, pokud by byly přízemní pokoje obsazeny. 

  
Obr. č. 24. – Lázeňská kolonáda Obr. č. 25. – Část původního parku 

[vlastní, 2012] [vlastní, 2012] 
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4.4  Povědomí veřejnosti 

V rámci této bakalářské práce bylo provedeno statistické šetření o povědomí lidí o 

cestovním ruchu zdravotně tělesně postižených a souvisejících problémech. Tento 

průzkum byl proveden jak ústní, tak písemnou formou za pomoci strukturovaného 

dotazníku (Příloha č. 2. – Vzor dotazníku). 

Ten byl předložen všem věkovým kategoriím obyvatelstva s různým stupněm 

dosaženého vzdělání. Celkem bylo využito 235 ks dotazníků. K vyhodnocení bylo 

vhodných 200 ks dotazníků – 85,1 % (Příloha č. 3. – Tabulkové vyhodnocení dotazníků, 

Příloha č. 4. – Dotazníky). V dalších podkapitolách je uvedeno stručné a grafické 

vyhodnocení jednotlivých otázek. 

Znáte osobně někoho, kdo je osobou zdravotně tělesně postiženou 

Z vyhodnocení tohoto dotazu lze usuzovat, že velká část – 80 % respondentů je 

s problematikou zdravotního postižení alespoň částečně obeznámena a to právě díky tomu, 

že osobně znají někoho, kdo je za takovouto osobu dle zákonů ČR považován. Zbývajících 

20 % dotazovaných sice osobně nikoho trpícího zdravotním tělesným postižením nezná, 

ale i přesto budou dále zahrnuti do tohoto průzkumu, jelikož problémy těchto osob jsou 

v současné době předmětem mnoha diskusí a tak lze předpokládat, že základní povědomí 

rovněž mají. 

 
Graf č. 1. – Vyhodnocení 1. otázky [vlastní, 2013] 
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Potkali jste někdy na svých cestách do přírody někoho s tělesným 

postižením 

Zdravému člověku většinou nic nebrání v tom, aby se při rozhodnutí, že chce vidět 

některou ze zdejších přírodních lokalit, jen zvedl a neučinil tak. Ovšem pro osobu jakkoli 

zdravotně tělesně pohybově omezenou to mnohdy je problém nepřekonatelný. Právě to lze 

přičítat odpovědím, že 83 % respondentů si není vědomo, že by někdy někoho potkali. 

Toto číslo může být samozřejmě i menší a to hlavně z důvodu nerozpoznání TP osoby – 

mnoho osob je sice uznáno za osobu ZP, ale na první pohled se to nedá rozpoznat.  

 
Graf č. 2. – Vyhodnocení 2. otázky [vlastní, 2013] 

 

Při srovnání s první otázkou je zřejmé, že i přestože 80 % dotazovaných zná někoho 

se zdravotním tělesným postižením, jen velmi malé procento osob – 17 % se s někým 

takovým setkalo v přírodě. Z toho lze odvodit, že ani tito lidé se aktivně nepodílejí na 

rozvoji tohoto druhu cestovního ruchu. 
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Jsou podle Vás přírodní turistická místa na Chomutovsku 

dostatečně přístupná i pro osoby ze ZTP (zejména vozíčkáře) 

Tyto výsledky pouze potvrzují výsledky uvedené v předchozí vyhodnocené otázce a 

to tak, že podle 96 % dotazovaných není přístupnost těchto míst dostatečně zajištěna. Z 

toho ji za zcela nedostatečnou pokládá 84 % a za problematickou 12 %. Pouze zbývající 

4 % se domnívají, že dostupnost je přijatelná. Zajímavé je, že nikdy nepokládá přírodní 

místa za dostatečně upravená. 

 
Graf č. 3. – Vyhodnocení 3. otázky [vlastní, 2013] 

 

Tato otázka je úzce spjata s otázkou č. 2. Důvodem nepřítomnosti TP v přírodní 

turistice je zejména špatná dostupnost – především špatně a nevhodně vybudované stezky, 

trasy, ale také i vystavěné chodníčky – velmi často se na těchto trasách vyskytují schody či 

jiné terénní nerovnosti. 
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Jaký je Váš názor na množství bezbariérových veřejných 

hromadných prostředků (meziměstská doprava) 

Jednou z podmínek možnosti samostatného cestování je četnost bezbariérových 

dopravních prostředků. Z výsledků vyplývá, že 96 % dotazovaných považuje počty takto 

přizpůsobených prostředků hromadné dopravy za nedostatečný. A tedy pouze 4 % si myslí, 

že dosavadní počet postačuje.  

 
Graf č. 4. – Vyhodnocení 4. otázky [vlastní, 2013] 

 

Jednou z podmínek cestovního ruchu je doprava. Pokud nejsou dopravní prostředky 

vhodně uzpůsobeny k potřebám cestujících, nebudou jimi ani využívány. A zde nastává 

hlavní otázka – zda nejsou dopravní prostředky využívány z důvodu nepřizpůsobivosti 

daným potřebám či z důvodu nezájmu zdravotně postižených o tento typ přepravy. Pokud 

ovšem nebudou tělesně postižení využívat těchto služeb, zároveň nebude vyvíjen tlak na 

dopravce, aby provedl změny.  
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Je podle Vás státní podpora (finanční, materiální…) zdravotně 

postiženým dostatečná 

Více než polovina 57,5 % dotazovaných považuje stávající státní podporu za 

nevyhovující – 30 % shledává současný stav za zcela nedostatečný a podobná část 27,5 % 

by si dovedlo představit jisté úpravy pomoci těmto osobám. Dalších 28,5 % nedovede 

současnou situaci objektivně zhodnotit. Za dostačující považuje součastnou státní a 

zdravotnickou pomoc pouze 11 % respondentů. Jen velmi malá část – 3 % považující 

současný stav za vhodný a zcela vyhovující. 

 
Graf č. 5. – Vyhodnocení 5. otázky [vlastní, 2013] 

 

Dalším důvodem omezující cestovní ruch je nedostatečná podpora. A to jak finanční, 

materiální – zdravotní vybavení, tak také ze strany osobních asistentů – doprovod. Pokud 

nedojde k propojení nebo úpravě těchto bodů je cestovní ruch ZTP velmi omezen ne-li 

zcela vyloučen – vozíčkáři. 
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Máte nějakou konkrétní představu, co by se mělo udělat, aby se 

zjednodušila možnost cestovního ruchu ZTP na Chomutovsku 

Téměř tři čtvrtiny – 71 % respondentů by mělo představu, jak jistých opatření, které 

by napomohli tělesně postiženým v cestovním ruchu. Součástí dotazu bylo i navrhnutí 

daného opatření.  

 
Graf č. 6. – Vyhodnocení 6. otázky [vlastní, 2013] 

 

Navrhovaná řešení 

Mezi nejčastěji navrhovaná opatření, jak pomoci ZTP, aby se usnadnila jejich 

možnost cestovat, patří především finanční podpora – 48 %. Více než třetina respondentů – 

36 % by zvýšila finanční podporu pečovatelům poskytujícím pomoc ZP. Tato podpora by 

se týkala jak rodinných příslušníků, tak externě najatých pečovatelů. Dalších 12 % se 

vyslovilo pro vyšší podporu financování organizací, které sdružují osoby ZTP ze státního 

rozpočtu.  

Druhým nejčastějším návrhem – 22 % bylo bezplatné poskytování lepší a modernější 

zdravotní pomůcky. Nejčastějším uvedením příkladem byl elektrický vozík.  

25 % dotazovaných by se zaměřilo hlavně na bezbariérové možnosti dopravy a 

přístupu. 18 % by se zaměřilo hlavně na častější využívání bezbariérových dopravních 
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prostředků a s tím související úpravy autobusových a vlakových nádraží. Zbývajících 7 % 

by se soustředilo hlavně na samotné přístupové cesty, stezky a pěšiny vedoucí k daným 

místům.  

Některá řešení byla ovšem ojedinělá, a proto zde byla zanesena pod souhrnným 

označením ostatní – 5 %. Mezi nimi byl 3x návrh na omezení platnosti dopravního značení 

– zákaz vjezdu, zastavení, stání…, 2x hrazení pohonných hmot do automobilu – z toho 

jedenkrát i poskytnutí vozidla, 1x na úpravy nádraží a 1x na a po jednom námětu podporu 

letecké dopravy. 

 
Graf č. 7. – Vyhodnocení podotázky z 6. otázky [vlastní, 2013]  
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5 ZÁVĚR 

Zdravotně postižené osoby zaujímají ve společnosti podstatnou část obyvatelstva. 

V současnosti se jejich problémům věnuje jak česká legislativa, tak mezinárodní úmluvy. 

Mnoho nově budovaných či rekonstruovaných cest, staveb a jiných projektů musí 

respektovat a být navrženo právě s ohledem na pohybově znevýhodněné osoby. 

Ve veřejném povědomí stále převládá názor, že možnosti osob se zdravotním 

postižením jsou velmi omezené a jejich podpora a poskytovaná pomoc je i nadále 

nedostatečná. Jako hlavní zdroj pomoci je navrhováno zvýšení finančních odměn 

opatrovníkům a pomocníkům. Tato pomoc by se neměla tedy soustředit pouze na 

domácnost, ale také na doprovázení tělesně postižených při jejich cestách a výletech. 

Dalším opatřením, které by mohlo zlepšit možnosti cestování je snadnější přístup ke 

kvalitnějším a vhodnějším zdravotnickým pomůckám.  

U mnou vybraných lokalit byla dostupnost velmi různorodá. Některá místa byla 

v celku dobře dostupná, jiná naopak vůbec. Problém u těchto míst mnohdy nemají jen 

tělesně postižení, ale i běžní turisté. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ne na každou ze 

zvolených lokalit jsem se dostala. Velkým problémem je špatné značení cest. Jednotlivé 

turistické stezky nevedou přímo k daným lokalitám, i když se jedná o přírodní památku, ale 

spíše z jedné obce do druhé. 

Největším problémem není dostupnost, ale hlavně doprava. Zatím co v městské 

hromadné dopravě se čím dál častěji přistupuje ke stavebním úpravám zastávek a dopravci 

zařazují nízkopodlažní dopravní prostředky u linkové autobusové a železniční dopravy se 

situace mění jen velmi pozvolna. Existuje sice již velké množství úprav, služeb či 

specielních zařízení, které mají tělesně postiženým usnadnit samostatnou možnost pohybu, 

ale stále je zde mnoho dalších omezení. 

Pokud ovšem budeme vycházet ze zde zvolených území, lze původní hypotézu o 

nevhodném přizpůsobení přírodních lokalit pro vozíčkáře vyvrátit. Vždy ovšem je co 

upravovat a zlepšovat. Zajisté existuje mnoho dalších oblastí, které zde nebyly zahrnuty a 

které jsou problematické. 

Za vhodné bych považovala například úpravu možnosti vstupu do samotného 

Kamencového jezera. Finanční náklady by nebyly nikterak extrémní vzhledem k tomu, že 
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velká část dosavadních mol bude muset být v blízké době i tak vyměněna, protože se 

nacházejí v havarijním stavu. Zároveň by bylo vhodné přestavět alespoň malou část chatek 

jako bezbariérové. Na tuto úpravu by stačilo přeměnit dva až tři schody vedoucí k chatce 

na nájezdovou plošinu či vytvoření samostatné například dřevěné plošiny na terasu 

konkrétní chatky. Tato světově unikání lokalita by si jistě zasloužila větší pozornost 

věnovanou této oblasti a to i s ohledem na to, že se nyní nachází v těsné blízkosti nově 

zbudovaného kulturního a sportovního centra, které samozřejmě veškeré nároky na 

dostupnost plně splňuje. 

I malé investice mohou v mnohém zlepšit a podpořit růst cestovního ruchu na 

Chomutovsku. To v celkovém výsledku opět povede k navýšení příjmů jednotlivých obcí, 

krajů, okresů, ale také i celého rozpočtu státu. 
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Příloha č. 1. 

Úkony péče o vlastní osobu 

- Zákon 108/2006 - O sociálních službách § 9 odstavec 1 a 2 

(1) Při posuzování péče o vlastní osobu 

pro účely stanovení stupně závislosti se 

hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: 

a) příprava stravy, 

b) podávání, porcování stravy, 

c) přijímání stravy, dodržování pitného 

režimu, 

d) mytí těla, 

e) koupání nebo sprchování, 

f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 

g) výkon fyziologické potřeby včetně 

hygieny, 

h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 

i) sezení, schopnost vydržet v poloze vsedě, 

j) stání, schopnost vydržet stát, 

k) přemisťování předmětů denní potřeby, 

l) chůze po rovině, 

m) chůze po schodech nahoru a dolů, 

n) výběr oblečení, rozpoznání jeho 

správného vrstvení, 

o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 

p) orientace v přirozeném prostředí, 

q) provedení si jednoduchého ošetření, 

r) dodržování léčebného režimu. 

 

 

 

(2) Při posuzování soběstačnosti pro 

účely stanovení stupně závislosti se 

hodnotí 

schopnost zvládat tyto úkony: 

a) komunikace slovní, písemná, neverbální, 

b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v 

čase a mimo přirozené prostředí, 

c) nakládání s penězi nebo jinými 

cennostmi, 

d) obstarávání osobních záležitostí, 

e) uspořádání času, plánování života, 

f) zapojení se do sociálních aktivit 

odpovídajících věku, 

g) obstarávání si potravin a běžných 

předmětů (nakupování), 

h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 

i) mytí nádobí, 

j) běžný úklid v domácnosti, 

k) péče o prádlo, 

l) přepírání drobného prádla, 

m) péče o lůžko, 

n) obsluha běžných domácích spotřebičů, 

o) manipulace s kohouty a vypínači, 

p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání 

oken a dveří, 

q) udržování pořádku v domácnosti, 

nakládání s odpady, 

r) další jednoduché úkony spojené s 

chodem a udržováním domácnosti



 

 

Příloha č. 2. 

Vzor dotazníku 

 



 

 

Příloha č. 3. 

Tabulkové vyhodnocení dotazníků 

 

1) Znáte osobně někoho, kdo je osobou zdravotně tělesně postiženou.  

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Ano 11 23 23 22 7 24 23 26 159 

Ne 5 9 4 1 4 10 5 3 41 

Celkem 16 32 27 23 11 34 28 29 200 

 

2) Potkali jste někdy na svých cestách do přírody někoho se zdravotním postižením. 

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Ano 2 9 6 4 1 5 4 3 34 

Ne 14 23 21 19 10 29 24 26 166 

Celkem 16 32 27 23 11 34 28 29 200 

 

3) Myslíte si, že jsou přírodní turistická místa na Chomutovsku dostatečně přístupná i pro 

osoby ze ZTP (zejména vozíčkáře). 

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Určitě ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asi ano 0 1 2 0 1 3 1 0 8 

Asi ne 3 5 3 1 2 4 4 2 24 

Určitě ne 13 26 22 22 8 27 23 27 168 

Celkem 16 32 27 23 11 34 28 29 200 

 

 



 

 

4) Jaký je Váš názor na množství bezbariérových veřejných hromadných prostředků 

(meziměstská doprava). 

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Je jich dostatek 1 0 2 0 1 1 2 1 8 

Je jich nedostatek 15 32 25 23 10 33 26 28 192 

Celkem 16 32 27 23 11 34 28 29 200 

 

5) Je podle Vás státní podpora (finanční, materiální…) zdravotně postiženým dostatečná. 

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Určitě ano 1 0 0 1 0 2 1 1 6 

Spíše ano  2 6 3 1 2 4 1 3 22 

Spíše ne 5 10 12 2 3 14 11 3 60 

Určitě ne 3 13 9 4 2 8 10 6 55 

Nedovedu posoudit 5 3 3 15 4 6 5 16 57 

Celkem 16 32 27 23 11 34 28 29 200 

 

6) Máte nějakou konkrétní představu, co by se mělo udělat, aby se zjednodušila možnost 

cestovního ruchu ZTP na Chomutovsku. 

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Ano 9 23 19 22 5 21 17 26 142 

Ne 7 9 8 1 6 13 11 3 58 

Celkem 16 32 27 23 11 34 28 29 200 

 

 

 



 

 

Navrhovaná řešení z otázky č. 6. 

Odpověď 

Ženy ve věku Muži ve věku 

Celkem do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

do 

20 

21 - 

40 

41 - 

60 

nad 

60 

Více bezbariérových 

dopravních prostředků 
0 4 3 5 0 3 4 6 25 

Poskytování lepších 

zdravotních pomůcek 
2 6 3 5 1 4 4 7 32 

Větší finanční podpora 

pečovatelům 
4 7 8 7 2 9 6 8 51 

Úpravy přístupových cest a 

stezek 
1 3 2 0 1 2 0 1 10 

Státní podpora organizacím 

sdružující osoby ZP 
1 3 1 4 0 3 3 2 17 

Ostatní 1 0 2 1 1 0 0 2 7 

Celkem 9 23 19 22 5 21 17 26 142 

 

 


