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1 O PROJEKTU ISEMOA 

ISEMOA - Rozvoj sítě energeticky šetrných druhů dopravy přístupných pro všechny – je 

tříletý projekt podpořený Evropskou komisí v rámci programu Inteligentní Energie pro 

Evropu a byl zahájen v květnu 2010. 

ISEMOA se snaží pomáhat krajům, městům a obcím v Evropě snížit spotřebu energie v 

dopravě zlepšením přístupnosti celého dopravního řetězce od dveří ke dveřím a umožnit 

tím všem občanům a návštěvníkům (včetně lidí se sníženou schopností pohybu a 

orientace), aby byli v každodenním životě méně závislí na používání automobilu. Lepší 

přístupnost veřejných prostor a veřejné dopravy navíc zvýší atraktivitu a bezpečnost 

šetrné dopravy a tím dojde ke zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. 

Za tímto účelem vytváří ISEMOA na míru šitý systém řízení kvality vedoucí k 

soustavnému zlepšování přístupnosti celého dopravního řetězce od dveří ke dveřím v 

evropských městech, obcích, krajích a regionech (v dalším textu o tomto systému 

mluvíme jako o metodice ISEMOA). 

Základem metodiky ISEMOA je řízený proces auditu, který pomáhá všem zúčastněným 

stranám zhodnotit společně s externím auditorem úroveň přístupnosti veřejných prostor a 

veřejné dopravy v dané lokalitě, vypracovat strategii a navrhnout opatření vedoucí k 

soustavnému zvyšování přístupnosti. 

 

Metodika ISEMOA aplikuje celkový přístup zaměřením na: 

• potřeby všech skupin osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. 

osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, lidé s těžkými nebo 

objemnými zavazadly, lidé s malými dětmi, lidé s dočasným zdravotním 

postižením, lidé s neobvyklou postavou, staří lidé....) 

• celý dopravní řetězec od dveří ke dveřím trvale udržitelnými způsoby dopravy 

včetně chůze, jízdy na kole, veřejné dopravy nebo kombinace několika způsobů 

dopravy 

• všechny druhy bariér (např. bariéry způsobené fyzickou kondicí, organizačními 

nedostatky, postoji a chováním lidí…) 

 

Cílem projektu bylo vytvoření takové metodiky ISEMOA, která by nejlépe vyhovovala 

potřebám všech zainteresovaných stran. Proto byl kladen velký důraz na co největší 

zapojení všech dotčených skupin (lidí se sníženou schopností pohybu a orientace, místní 

samosprávy, krajského úřadu apod.) hned od začátku. Vytváření metodiky bylo 

interaktivním procesem: prototyp metodiky byl nejprve odzkoušen v testovacích lokalitách 

v 15 zemích Evropy a upraven a vylepšen na základě zpětné vazby od zapojených stran v 

těchto lokalitách. 
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Metodika ISEMOA se snaží upozornit místní a krajské úřady na problematiku přístupnosti 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a na vztah přístupnosti a úspor 

energií v dopravě. Zahajuje komunikaci mezi všemi dotčenými stranami a pomáhá 

posunovat vpřed strategii pro zlepšení přístupnosti v dané lokalitě. Více informací 

o přínosech zlepšování přístupnosti naleznete na webové stránce www.isemoa.eu 

v záložce Výstupy. 

1.1 Partneři projektu ISEMOA : 

Koordinátor:  

FGM-AMOR (AT)  
  

Partneři:  

AGEAS (IT) NP (CZ) 

BSRAEM (BG) SECAD (IE) 

Ecuba (IT) Sinergija (SI) 

Edinburgh Napier University ENU (UK) TAS (UK) 

Energy Agency of Plovdiv EAP (BG) Technische Universität Dresden TUD (DE) 

ETT (ES) Trivector (SE) 

IEP (CZ) UIRS (SI) 

ITS (PL) University of Zilina (SK) 

Mobiel 21 (BE) URTP (RO) 
  

Dodavatel:  

Mobiped (FR)  
  

Poradní sbor:  

Adolf Ratzka, Christa Erhart, Graham Lightfoot, Jarmila Johnová, Petra Lukešová a 

Tomasz Zwolinski 
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2 ÚVOD 

Metodika ISEMOA - systém řízení kvality – podporuje obce, města a kraje v Evropě, ve 

zvyšování přístupnosti celého dopravního řetězce udržitelnými způsoby dopravy. 

Metodika ISEMOA je vytvořena na základě standardů jako ISO 90000 nebo EFQM 

Excellence a CAF modelů, které byly úspěšně použité v managementu dopravy (MaxQ), v 

systémech BYPAD (infrastruktura a opatření pro cyklisty), a MEDIATE (přístupná veřejná 

doprava.) 
 

 

Existují dvě dostupné verze Metodiky ISEMOA: jedna pro obce a města a jedna pro 

kraje. Tento dokument (D4.2) popisuje použití metodiky ISEMOA při práci na zlepšení 

přístupnosti v krajích.  K dispozici je podobný dokument pro obce a města  (D4.1). 
 

Důležitým výsledkem implementace metodiky ISEMOA je vytvoření sítě kontaktů a 

zahájení komunikace mezi zainteresovanými stranami a základu pro dobré pracovní 

vztahy v rámci odboru. Ačkoliv se ISEMOA se zaměřuje hlavně na proces práce na 

zlepšování přístupnosti, aktuální stav přístupnosti je také hodnocen a je popsán pomocí 

mnoha ukazatelů. 

ISEMOA prosazuje ucelený pohled na přístupnost, tedy geografický aspekt (vzdálenost, 

lokalitu) a síť služeb (hustota infrastruktury pro pěší a cyklisty, údržba, jízdní řády) stejně 

jako bezbariérové řešení staveb a služeb (chodníky, cyklostezky, zastávky, vozidla, 

informace pro cestující, navigační systém). 

 

 

Každý kraj, který chce zvýšit přístupnost, může použít metodiku ISEMOA bez ohledu na 

to, zda má v oboru již nějaké výsledky. Pro kraje, které se problematikou přístupnosti 

teprve začaly zabývat, nabízí ISEMOA rady na co se zaměřit a pomáhá vytvořit 

systematický a efektivní přístup k plánování a implementaci opatření na zlepšení 

přístupnosti. Krajům, které už mají nějaké výsledky, pomáhá určit silné a slabé stránky, 

navrhuje zlepšení práce a je zdrojem inspirace.  

Je důležité si uvědomit, že metodika ISEMOA neposkytuje detailní návrh, jak technicky a 

architektonicky řešit bezbariérové prostředí, ale upozorní zainteresované strany na platné 

Od územního plánování a 

dostupnosti šetrných druhů 

dopravy… 

… po detaily prostředí. 
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technické podmínky. Dává doporučení, jak mohou zodpovědné osoby v kraji pracovat na 

zlepšení přístupnosti více systematicky a efektivně. 

Konkrétní přínosy implementace metodiky ISEMOA: 

• zlepšení práce na zvyšování přístupnosti 

• zvýšení důvěryhodnost práce na přístupnosti 

• identifikace silných a slabých stránek 

• inspirace a nové nápady pro zlepšení přístupnosti 

• vytvoření struktury a efektivního přístupu k práci na zlepšování přístupnosti 

• pomáhá naplnit legislativu v oblasti přístupnosti 

• vytvoření komunikačních kanálů mezi zainteresovanými stranami, v rámci úřadu i 

mimo něj 

• vyzdvihnout úřad jako aktivní v problematice přístupnosti a inspirující ostatní  

• získání celkového pohledu na přístupnost 

• zdůraznění důležitosti přístupnosti při vytváření systému šetrné a energeticky 

nenáročné dopravy pro všechny uživatele 
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3 METODIKA ISEMOA - SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 

3.1 Výrazy a definice 

V dokumentu se používají následující výrazy a definice 

Výraz Definice 

Přístupnost Přístupnost je definována jako ulehčení přístupu k požadovaným aktivitám a může být 

definována na třech úrovních: 

• Makro stupeň se zabývá zeměpisnou přístupností a využívání území. Týká se 

polohy, vzdálenosti, hustoty obyvatel, rozmanitosti atd. 

• Mezo stupeň se zaměřuje na šetrné způsoby dopravy (infrastrukturu pro 

veřejnou dopravu, cyklistiku a chůzi) a úrovní služeb (frekvence spojů, informace, 

poměr času a nákladů na cestování, bezpečnost atd.)  

• Mikro stupeň se zabývá výskytem různých bariér na chodnících, zastávkách, 

stanicích a ve vozidlech veřejné dopravy. Fyzické překážky (vysoké obrubníky, 

nerovné povrchy, zasněžené a zledovatělé povrchy, nerovnosti, vstupy bez ramp) 

jsou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace problémem. 

Práce na 

zlepšování 

přístupnosti 

Proces práce na zlepšování přístupnosti veřejných prostor a veřejné dopravy pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:  jaké jsou plánované postupy a 

opatření,  jak probíhá realizace (výstavba, údržba atd.), sledování a vyhodnocení.  

Město, obec, kraj Evropské země se mezi sebou liší ve velikosti a struktuře měst a v zodpovědnosti v 

jejich spravovaní. ISEMOA definuje město následujícím způsobem: 

• velké městské plochy nebo velká seskupení obcí, ze kterých většina má obvody 

a samosprávy 

• komplikovanější administrativa s více odbory (doprava, územní plánování, životní 

prostředí) 

• odlišuje se od obcí hlavně tím, že má komplikovanější strukturu správy a 

zahrnuje rozlehlejší zeměpisnou plochu 

• ucelený dopravní systém v rámci svého území 

ISEMOA definuje obec následovně:  

• menší územní charakter; většinou nemá obvody 

• jednoduchá administrativa, kde jsou jedna nebo dvě osoby zodpovědné za více 

oblastí (doprava, územní plánování, životní prostředí) 

ISEMOA definuje kraj následovně:  

• větší území, které zahrnuje samosprávné obce a města 

• správa kraje nezasahuje do plánovaní infrastruktury, do plánovaní dopravy, 

vzdělávání atd.  

Kontaktní osoba Osoba (nebo malá skupina), která jménem místní samosprávy spolepracuje 

s auditorem při implementaci metodiky ISEMOA.  Může mít nějakou funkci 

v samosprávě nebo to může být úředník z nějakého odboru, který má na starosti 

přístupnost. Více o úloze kontaktní osoby čtěte na str. 24. 

Auditor ISEMOA Auditor má několik úkolů v průběhu implementace metodiky ISEMOA: hodnotitel, 

odborník a moderátor. Vede členy pracovní skupiny v průběhu auditu. Je nezávislý a 

nepřímo zapojený do práce na přístupnosti veřejných prostor a veřejné dopravy v 

kraji. Proto může auditor sloužit jako zprostředkovatel mezi místními 
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zainteresovanými stranami. Více o úloze auditora ISEMOA čtěte na str. 23. 

Pracovní skupina 

ISEMOA 

Pracovní skupina ISEMOA je dočasný tým spolupracující na implementaci metodiky 

ISEMOA. Členové jsou zástupci různých zájmových skupin, které pracují na 

přístupnosti na různých úrovních (mikro/mezo/makro úroveň přístupnosti) nebo 

zástupci různých skupin osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Více a 

pracovní skupině se dočtete na str. 24. 

Osoby se 

sníženou 

schopností 

pohybu a 

orientace 

Mezi osoby se sníženou schopností pohybu a orientace patří senioři, lidé s trvalým 

nebo dočasným zdravotním postižením nebo znevýhodněním, lidé s komunikačními 

problémy, rodiče s malými dětmi, s těžkými nebo objemnými zavazadly a další. 

ISEMOA se zaměřuje na všechny skupiny osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace.  

Systém řízení 

kvality  

Systém řízení procesů a výstupů práce úřadu nebo organizace s důrazem na kvalitu 

aby: 

• požadavky pro přístupnost byly snadno a efektivně uplatňované při plánování a 

realizaci nové výstavby, 

• byly uspokojeny požadavky uživatelů a zainteresovaných stran, 

• byly uplatňovány požadavky na přístupnost při tvorbě a údržbě veřejných prostor 

a ve veřejné dopravě 

• se stav přístupnosti neustále zlepšoval 

• byl zajištěn proces stálého hodnocení výsledků   
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3.2 Požadavky pro řízení kvality v oblasti přístupnosti  

3.2.1 Kvalitativní kritéria 

Podle všeobecných principů řízení kvality, je výborná kvalita výsledkem neustálého 

vývoje, kterého dosáhneme zavedením opakujícího se cyklu plánování, implementace a 

hodnocení s důrazem na potřeby uživatelů. Práce na zlepšování přístupnosti je 

dynamický proces, který je možné znázornit obrázkem č.1.   

Práce místního úřadu na zlepšování přístupnosti je rozdělena na 5 fází (složek), které 

jsou dále rozdělené na 16 prvků.  

• V první řadě je potřeba seznámit se s potřebami uživatelů, zjistit současný stav a 

obeznámit se s platnými předpisy a vyhláškami. (Složka 1: Předpoklady).  

• Tyto informace jsou využity pro plány a cíle v oblasti zlepšování přístupnosti 

(Složka 2 : Politický rámec). 

•  Ten je následně převedený do uskutečnitelné strategie (Složka 3: Strategie).  

• Na tomto základě jsou realizována opatření pro zlepšení přístupnosti (Složka 4: 

Implementace).  

• Nakonec jsou části 2,3,4 zhodnocené a na základě dosažených výsledků se 

upraví (Složka 5: Sledování a vyhodnocování) 

Níže je každá část cyklu ISEMOA popsána podrobněji 

 

Obrázek 1. Cyklus metodiky ISEMOA  

3.2.1.1 Složka 1: Předpoklady 

Mezi osoby se sníženou schopností pohybu a orientace patří různí lidé: senioři, 

hendikepovaní, lidé s trvalými nebo dočasnými zdravotními problémy, rodiče s malými 
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dětmi, s těžkými nebo objemnými zavazadly. Pro práci na zlepšování přístupnosti je nutné 

znát potřeby a preference všech těchto skupin (získané průzkumy, rozhovory, 

pravidelnými konzultacemi). Zapojení zástupců skupin osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace do spolupráce odstraňování bariér s krajským úřadem je podstatné, 

protože politický rámec, strategie a implementace musí být přizpůsobené různým 

potřebám všech. 

Aby mohly osoby se sníženou schopností pohybu a orientace plynule cestovat šetrnými 

druhy dopravy, je potřeba nahlížet na přístupnost komplexně, tedy zaměřit se jednak na 

přístupnost geografickou (dostupnost území, dostupnost a kvalita veřejné dopravy) až po 

výskyt fyzických bariér ve veřejném prostoru, přístupnost informací o dopravě, systém 

prodeje jízdenek apod. Pro práci na zlepšování přístupnosti jsou důležité informace o 

aktuálním stavu na všech úrovních. 

Existuje několik zákonů, směrnic a příruček o přístupnosti pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Pro práci na zlepšování přístupnosti je jejich znalost 

nezbytná.  

Složka Předpoklady tedy zahrnuje: 

• Prvek 1: Potřeby a zapojení uživatelů. Znalosti a povědomí o způsobech 

dopravy, potřebách a preferencích osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace a obyvatel všeobecně. Zapojení zástupců všech skupin osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace do všech fází řešení problematiky 

přístupnosti. 

• Prvek 2: Současný stav. Současný stav bariér v kraji na makro, mezo a mikro 

úrovni.  

• Prvek 3: Právní a správní souvislosti. Znalosti právních a správních souvislostí 

a předpokladů pro plánování, např. jaké jsou požadavky pro tvorbu 

bezbariérového vstupu a použití těchto předpisů při realizaci opatření. 

3.2.1.2 Složka 2: Politický rámec 

V problematice přístupnosti hrají důležitou roli koncepce a politika krajského úřadu. 

Informace o potřebách uživatelů, aktuálním stavu bariér a politika úřadu vytvářejí základ 

pro práci na zlepšování přístupnosti. Záměry a ambice krajských úřadů by měly být 

písemně zpracované v dokumentu, který obsahuje celkový stav přístupnosti (od územního 

plánování, systému udržitelné dopravy po konkrétní bariéry ve veřejném prostoru a 

dopravě). Politika přístupnosti by měla být v souladu s politikou v ostatních oblastech, 

např. s dopravní politikou. Navíc práce na přístupnosti může být úspěšná jen pokud ti, kdo 

rozhodují, jsou o ní přesvědčení. Pro každodenní práci na zlepšování přístupnosti je také 

důležité, aby osoba (např. koordinátor přístupnosti) byla schopná posunout práci vpřed a 

motivovat všechny zainteresované skupiny.  

Složka 2. zahrnuje tyto prvky: 
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• Prvek 4: Politické cíle. Existence, rozsah a význam dokumentů, které se týkají 

problematiky přístupnosti. 

• Prvek 5: Vedení. Informovanost a nasazení lidí, kteří rozhodují (politici, vysocí 

úředníci) a tšch, kteří mají zlepšování přístupnosti na starosti. 

 

3.2.1.3 Složka 3: Strategie 

Politické cíle musí být převedené do konkrétních, měřitelných, přijatelných a reálných cílů 

a úkolů. Pro práci na zlepšování přístupnosti je důležité, aby se tématu věnovali lidé 

z různých odborů, na některé úkoly je možné najímat odborníky odjinud (outsourcing, 

konzultace). 

Pro zajištění přístupnosti celého dopravního řetězce je potřeba do práce zapojit všechny 

možné zainteresované skupiny. Jejich vzájemná spolupráce pomůže vytvořit politiku 

přístupnosti, akční plán a systematické zavádění opatření na odstraňování bariér. Dalšími 

důležitými partnery jsou operátoři veřejné dopravy, správa silnic, soukromí podnikatelé, 

turistické kanceláře apod.   

Vytváření bezbariérového prostředí vyžaduje finanční zdroje. K dosažení dlouhodobých 

cílů je potřeba mít k dispozici stálý rozpočet.  

Složka 3. zahrnuje tyto prvky: 

• Prvek 6: Akční plán. Existence, rozsah a význam akčního plánu pro zlepšování 

přístupnosti 

• Prvek 7: Lidé. Lidské zdroje, kvalifikace a časové možnosti  

• Prvek 8: Partnerství. Zapojení partnerů do práce na zlepšování přístupnosti 

• Prvek 9: Rozpočet. Finanční zdroje 

 

3.2.1.4 Složka 4: Implementace 
Zlepšování přístupnosti celého dopravního řetězce šetrnými způsoby dopravy pro 

všechny skupiny osob se sníženou schopností pohybu a orientace zahrnuje celou řadu 

aktivit. Územní plánování ze strany krajských úřadů by mělo ulehčit a zjednodušit přístup 

základních služeb udržitelnými způsoby dopravy. Krajský úřad by měl na přístupnost 

nahlížet komplexně.  

Opatření pro zlepšování přístupnosti by měla být součástí návrhů infrastruktury pro pěší a 

cyklisty i veřejných prostor. Přístupná veřejná doprava umožňuje osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace nezávisle cestovat. Opatření na zvýšení přístupnosti 

veřejné dopravy by se měla zabývat sítí veřejné dopravy (pokrytí, frekvence spojů, 

dochvilnost atd.), speciálními službami, bezbariérovou podobou zastávek a vozidel, 

přístupností informací a systémem prodeje jízdenek. 
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Aby měli všichni možnost cestovat udržitelnými způsoby dopravy, je důležité poskytnout 

dopravní informace různými způsoby (audio/vizuálně, piktogramy..) a umožnit parkování 

na stanicích veřejné dopravy. 

Zavedení podpůrných opatření (např. školení o dopravě pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace, informační kampaně). Pokud je přístupnost pro všechny 

zahrnuta do podmínek pro výběrová řízení a je sledováno plnění smluvních závazků v 

této oblasti, může to mít pozitivní vliv na chování uživatelů. 

Složka 4. potom zahrnuje následující prvky: 

• Prvek 10: Územní plánování. Přístupnost je zohledněna již ve fázi územního 

plánování 

• Prvek 11: Pěší a cyklistická infrastruktura, veřejné prostory. Implementace 

opatření na zlepšení kvality infrastruktury pro pěší a cyklisty (vybavení a vzhled 

ulic, požadavky pro výstavbu, podmínky pro umísťování dočasných překážek jako 

jsou sezónní zahrádky u restaurací, reklamní panely, atd.) 

• Prvek 12: Veřejná doprava. Zavedení opatření na zvýšení kvality veřejné 

dopravy, od rozsahu pokrytí a služeb po bezbariérové zastávky a vozidla, 

přístupné informace a systém nakupování jízdenek. 

• Prvek 13: Navazující doprava. Zavedení opatření na zlepšení možností 

plynulého cestování pro všechny uživatele. 

• Prvek 14: Podpůrná opatření. Zavedení podpůrných opatření (např. školení o 

dopravě pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, informační 

kampaně), zahrnutí přístupnosti pro všechny do podmínek pro výběrová řízení. 

 

3.2.1.5 Složka 5: Sledování a vyhodnocování 
Krajský úřad by měl pravidelně sledovat a hodnotit výsledky práce na zlepšování 

přístupnosti, např. pomocí ukazatelů. Výsledky by měly být představené a prodiskutované 

s příslušnými zainteresovanými stranami. Na základě výsledků by měly být aktualizovány 

plány a strategie.  

Je důležité pravidelně posuzovat silné a slabé stránky každodenní práce na zlepšování 

přístupnosti. Inspirace také může přijít z jiných krajů. 

 

Složka 5. zahrnuje následující prvky: 

• Prvek 15: Výsledky a jejich dopad na společnost. Sledování a hodnocení úsilí 

krajských úřadů při zvyšovaní přístupnosti, diskuze všech zainteresovaných stran 

nad výsledky. 

• Prvek 16: Procesy. Zlepšení práce na přístupnosti a využívání příležitostí pro 

výměnu zkušeností s jinými krajskými úřady.  
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3.2.2 Stupně zvyšování kvality 

Od krajského úřadu se očekává aktivní role při posuzování své vlastní práce na 

zlepšování přístupnosti a rozhodnutí, jaké změny by mohly být v této oblasti udělány. Stav 

práce se hodnotí pomocí 16 prvků a podle výsledků je možné zařadit kraj na jeden ze 6 

vývojových stupňů: 

 

Klíčové charakteristiky 6 vývojových stupňů jsou definované následovně: 

 

• Stupeň 0, Žádná práce na zlepšování přístupnosti: Neexistuje žádná vize, 

strategie ani plán rozvoje, neprobíhají žádné aktivity na zlepšení přístupnosti. 

• Stupeň 1, Ad-hoc přístup: Neexistuje vize, pouze krátkodobý plán. Opatření na 

odstraňování bariér jsou pouze občas realizována jako odpověď na akutní potřeby 

obyvatel. Realizace jsou výsledkem práce jednotlivců Neexistuje žádná 

dlouhodobá vize ani politika.  

• Stupeň 2, Přístup zaměřený na jednotlivé akce: Existuje vize nebo plán rozvoje, 

ale přístupnost je řešena pouze pro některou skupinu osob nebo jednu část 

řetězce. Hlavní důraz je kladen na jednotlivé akce. Spolupráce mezi jednotlivými 

odbory je omezená. Neexistuje záruka dlouhodobé podpory. 

• Stupeň 3, Systematický přístup: Existuje společná vize a/nebo plán rozvoje. 

Lidé, kteří rozhodují, jsou silně motivovaní. Přístupnost je nahlížena v širších 

souvislostech (celá společnost, celý dopravní řetězec), kraj usiluje o systematický 

přístup, ale vyhodnocování ještě nefunguje správně. Spolupráce je podložena 

písemně.  

• Stupeň 4, Integrovaný přístup:  

Existuje společná vize a/nebo plán rozvoje. Lidé, kteří rozhodují, jsou silně 

motivovaní. Přístupnost je nahlížena v širších souvislostech (celá společnost, celý 

dopravní řetězec). Funguje systematický přístup: plánování – implementace- 

Obrázek 2. Vývojové stupně 
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vyhodnocení. Způsob práce je inovativní. Zaměstnanci a partneři jsou dobrý tým a 

dosahují společně dobrých výsledků. Dobrá spolupráce a koordinace. 

• Stupeň 5, Ucelený systém řízení kvality:  

Vše jako ve stupni 4. Kraj je považován za příklad dobré praxe ostatními kraji nebo 

partnery. Kraj udává trend v odstraňování bariér. Spolupracuje s externími 

odborníky ve všech vhodných oblastech. 
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3.3 Zavedení a postupy hodnocení 

Implementace metodiky ISEMOA v krajích zahrnuje několik kroků, které jsou stručně 

vysvětlené níže. Další podrobnosti týkajíce se procesu a hodnocení můžete najít 

v příručce „Metodika ISEMOA krok za krokem - návod pro externí auditory”. 

3.3.1 Kroky při implementaci 

Metodika ISEMOA obsahuje následující kroky: 

Krok 1: Zahájení implementace metodiky ISEMOA 

Krok 2: Přípravná schůzka 

Krok 3: Vytvoření pracovní skupiny ISEMOA 

Krok 4: Úvodní schůzka a hodnotící dotazníky 

Krok 5: Schůzka k nalezení společného postoje 

Krok 6: Schůzka k vypracování strategie 

Krok 7: Zpráva o auditu ISEMOA 

Krok 8: Závěrečná schůzka s kontaktní osobou  

Krok 9: Následné kroky 

 

3.3.1.1 Krok 1: Zahájení implementace metodiky ISEMOA 
V záležitostech přístupnosti hraje v rámci obce, města nebo kraje důležitou roli více 

zájmových skupin a zástupce kterékoliv z nich může zahájit implementaci metodiky 

ISEMOA a kontaktovat externího auditora. Seznam vyškolených auditorů je dostupný na 

stránkách www.isemoa.eu. Je důležité, aby municipalita určila jednoho pracovníka (nebo 

malý tým), který bude fungovat jako koordinátor procesu implementace metodiky a bude 

hlavní kontaktní osobou pro externího auditora. 

Externí auditor byl měl znát místní jazyk, předpoklady a souvislosti. S krajským úřadem 

sepíše smlouvu, kde budou upřesněny podmínky a rozsah spolupráce. 

 

3.3.1.2 Krok 2: Přípravná schůzka 
• Na přípravné schůzce s kontaktní osobou vysvětlí externí auditor detailně celý 

proces, všechny nezbytné zahajovací kroky, koho je třeba přizvat do pracovní 

skupiny, jaké úkoly přidělit jednotlivým účastníkům a jaké výstupy je možné 

očekávat. Smyslem tohoto setkání je zodpovědět všechny nejasné otázky a začít s 

přípravou projektu ISEMOA.  

• Externí auditor důkladně vysvětlí kontaktní osobě důležitost zapojení všech 

zainteresovaných skupin do procesu a pomůže se sestavením pracovní skupiny 
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• Kontaktní osoba vypracuje společně s externím auditorem seznam potřebných 

dokumentů (politické cíle, plány rozvoje, mapy, statistiky….), které by měla v 

nejbližších týdnech externímu auditorovi poskytnout. Analýza těchto dokumentů 

bude součástí vyhodnocení.  

• Externí auditor předá kontaktní osobě seznam ukazatelů přístupnosti a požádá ho 

o místní šetření těchto ukazatelů v průběhu několika týdnů, aby byl zajištěn 

komplexní pohled na současný stav přístupnosti v lokalitě. 

 

3.3.1.3 Krok 3: Vytvoření pracovní skupiny ISEMOA 
Řízená diskuze mezi „uživateli“ a „poskytovateli“ veřejných prostor a veřejné dopravy je 

základním nástrojem metodiky ISEMOA a proto je pro její úspěch zásadní, aby se jednání 

účastnily obě strany. Z tohoto důvodu je nutné, aby kontaktní osoba sestavila pracovní 

skupinu, která bude úzce spolupracovat s externím auditorem a jejímiž členy budou 

zástupci obou stran – „uživatelů“ (tzn. také zástupci všech skupin obyvatel se sníženou 

schopností pohybu a orientace) a „poskytovatelů“ (zástupci úřadů, kteří mají na starosti 

téma pěší, cyklistické a veřejné dopravy, stejně jako zástupce odboru územního 

plánování a dopravy). Složení pracovní skupiny závisí na lokálních podmínkách – 

charakteru místní samosprávy, jednotlivých kompetencích úředníků, typu veřejné 

dopravy, organizační struktuře skupin lidí se sníženou schopností pohybu a orientace 

apod. Aby byl proces efektivní, mělo by  být v pracovní skupině maximálně 15-20 lidí. 

3.3.1.4 Krok 4: Úvodní schůzka a hodnotící dotazníky 
Úvodní schůzka je prvním setkáním pracovní skupiny. Na ní externí auditor detailně 

vysvětlí, jak funguje projekt ISEMOA a jaké jsou jeho cíle. Rozdá hodnotící dotazníky 

(příloha 8), které jsou sestaveny na základě jednotlivých fází cyklu procesu ISEMOA. 

Dotazníky by měli členové pracovní skupiny vyplnit samostatně během úvodní schůzky. 

 

3.3.1.5 Krok 5: Schůzka k nalezení společného postoje 

Příprava na schůzku 

Auditor ISEMOA analyzuje ukazatele přístupnosti, územní plány, koncepci rozvoje a další 

strategické dokumenty, které mu poskytla kontaktní osoba, a také výsledky hodnotících 

dotazníků, které vyplnili členové pracovní skupiny ISEMOA. 

Schůzka k nalezení společného postoje 

Schůzka k nalezení společného postoje je druhou schůzkou pracovní skupiny. Cílem 

setkání je dojít ke společnému chápání současného stavu v práce na zlepšování 

přístupnosti. Externí auditor nejprve představí výsledky hodnocení ukazatelů přístupnosti 

a analýzu dokumentů, které mu poskytla kontaktní osoba. Také představí výsledky 

hodnocení prostřednictvím dotazníků, vyplněných členy pracovní skupiny, ve kterých se 



Inteligentní energie pro Evropu STEER 

Metodika ISEMOA pro kraje 

 Strana 18 

odráží různý postoj jednotlivých členů podle jejich profese a zaměření. Nejdůležitější částí 

tohoto setkání je diskuze nad rozdíly v těchto postojích. Externí auditor dbá na to, aby 

diskuze vyústila v porozumění rozdílnému přístupu jednotlivých členů a aby bylo možno 

využít silných stránek pro další vývoj a nedošlo ke vzájemnému obviňování. Toto setkání 

odhalí silné a slabé stránky procesu práce na zlepšování přístupnosti a ukáže se, jestli je 

potřeba vést rozhovory ještě s dalšími zainteresovanými stranami. 

3.3.1.6 Krok 6: Schůzka k vypracování strategie 

Dodatečné rozhovory s dalšími zainteresovanými stranami  

Pokud je to potřeba pro lepší pochopení stavu problematiky přístupnosti v daném kraji, 

vede auditor doplňující rozhovory s dalšími zainteresovanými stranami. 

Příprava schůzky k vypracování strategie 

Na schůzku k vypracování strategie připraví auditor shrnutí výsledků z předcházející 

schůzky a z doplňujících rozhovorů. Připraví praktické příklady dobré praxe, které mohou 

pracovní skupině sloužit jako inspirace při navrhování opatření na zlepšení přístupnosti. 

Schůzka k vypracování strategie 

Účelem této schůzky je vypracovat strategii a akční plán pro zlepšování přístupnosti. 

Nejprve externí auditor představí souhrn výsledků předchozí schůzky (a případně podá 

informace o doplňujících rozhovorech s dalšími dotčenými stranami). Na základě silných a 

slabých stránek dosavadní práce na zlepšování přístupnosti se pracovní skupina shodne 

na cílech, kterých chce v budoucnu dosáhnout, a vypracuje akční plán s konkrétními 

opatřeními, rozdělí úkoly a určí zodpovědné osoby. Aby byl plán úspěšný, je lepší, když 

ho vypracují samotní účastníci projektu a ne externí auditor. Jeho role je především v 

řízení diskuze, dodání inspirace a podpory členům pracovní skupiny při vytváření na míru 

šitého akčního plánu, který bude vyhovovat potřebám všech zúčastněných stran. 
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Obrázek 3. V grafu jsou zobrazeny výsledky hodnotících dotazníků po jednotlivých 

složkách a prvcích. Silné a slabé stránky jsou zvýrazněné. 

 

3.3.1.7 Krok 7: Závěrečná zpráva auditu ISEMOA 
Externí auditor vypracuje závěrečnou zprávu o projektu, včetně popisu současného stavu 

a schváleného akčního plánu. V případě zájmu vypracuje také prezentaci, kterou mohou 

zúčastněné strany použít ke zveřejnění výsledků projektu ISEMOA pro média, politické 

zástupce apod. Je pouze na vůli krajského úřadu, jestli chce výsledky auditu zveřejnit, 

auditoři je považují za důvěrné. 

 

3.3.1.8 Krok 8: Závěrečná schůzka s kontaktní osobou 
Cílem závěrečné schůzky je zhodnotit audit ISEMOA a prodiskutovat následující kroky 

kontaktní osoby podle akčního plánu. Auditor také předá kraji certifikát.  

+ 
- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
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3.3.1.9 Krok 9: Následné kroky  
Rok po ukončení projektu externí auditor znovu kontaktuje zástupce kraje a zjišťuje, jaké 

získali zkušenosti s metodikou ISEMOA, jak pokračuje naplňování akčního plánu a jaké 

jsou další plány pro zlepšování přístupnosti v kraji. Vzhledem k tomu, že zvyšování kvality 

je chápáno jako neustálý proces, doporučuje se opakovat audit každé 2 roky až 5 let po 

první implementaci metodiky ISEMOA.   

 

3.3.2 Doba trvání a vynaložený čas 

   

Výsledky auditu podle metodiky ISEMOA jsou k dispozici 3 až 6 měsíců od zahájení 

procesu. Délka trvání závisí na místních podmínkách, např. na časových možnostech 

členů pracovní skupiny, množství a dostupnosti potřebných dokumentů a ukazatelů, které 

je třeba vyhodnotit auditorem apod. 

Úvodní schůzka trvá v průměru 3 hodiny, schůzka ke stanovení společného postoje 3-4 

hodiny a schůzka k vypracování strategie asi 4 hodiny.   

 

Realizace auditu ISEMOA zabere auditorovi přibližně 150-200 pracovních hodin, 

kontaktní osoba bude potřebovat přibližně 40 hodin a každý člen pracovní skupiny stráví 

auditem přibližně 10-12 hodin. 

 

3.3.3 Úkoly zainteresovaných stran 

Auditor ISEMOA 

Auditor ISEMOA přichází do kraje zvenku a provádí členy pracovní skupiny procesem 

implementace. Zastává několik rolí: vyhodnocuje, doporučuje a moderuje. Jeho úkoly 

mohou být popsány následovně: 

 

• Shromáždí ukazatele přístupnosti a hodnocení ke všem 16 prvkům cyklu, během 

schůzek s kontaktní osobou a pracovní skupinou, analyzuje základní informace, 

územní plány a koncepce rozvoje. 

• Na úvodní schůzce získá od členů pracovní skupiny jejich hodnocení přístupnosti. 

• Analyzuje ukazovatele přístupnosti a dokumentů o koncepci rozvoje a analyzuje 

hodnotící dotazníky, které vyplnili členové pracovní skupiny ISEMOA.  

• Řídí diskuzi pracovní skupiny na schůzce k nalezení společného postoje. 
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• Vede rozhovory s dalšími zainteresovanými streanami (pokud je to nutné), aby si 

udělal kompletní obrázek o stavu přístupnosti a mohl snáze navrhnout vhodná 

opatření k jejímu zlepšení. 

• Účastní se tvorby akčního plánu: přináší inspiraci, navrhuje možná opatření, 

zajistí, aby součástí akčního plánu bylo vytvoření stálé pracovní skupiny, která 

bude pokračovat v implementaci navržených opatření. 

• Sestaví zprávu o auditu ISEMOA a prezentaci výsledků procesu pracovní skupině 

a (případně) dalším zainteresovaným stranám. 

• Kontaktuje znovu kraj jeden rok po auditu a zjišťuje, jaký pokrok udělali. 

Více informací o úkolech auditora naleznete v průvodci “Metodika ISEMOA krok za 

krokem - návod pro externí auditory”. 

 

Kontaktní osoba 

Určená osoba (nebo malý tým) působí jako kontaktní osoba zastupující kraj při realizaci 

auditu ISEMOA. Hlavní úlohy kontaktní osoby jsou: 

 

• Spolupracuje s auditorem ISEMOA. 

• Shromažďuje údaje pro vybrané ukazatele přístupnosti a obstarává pro auditora 

dokumenty týkající se koncepce a plánů rozvoje a další informace, které jsou 

významné pro přístupnost. 

• V spolupráci s auditorem sestavuje pracovní skupinu ISEMOA. 

Organizuje tři schůzky pracovní skupiny: zve účastníky, zajišťuje místo konání atd. 

Aktivně sa účastní schůzek. 

• Čte a připomínkuje návrh závěrečné zprávy ISEMOA a akční plán. 

• Spolu s auditorem ISEMOA vyhodnocuje audit v průběhu závěrečné schůzky 

• Účastní se následných kroků jeden rok po auditu 

Pracovní skupina ISEMOA 

Pracovní skupina ISEMOA je hlavním nástrojem v metodice ISEMOA. Skládá se 

z poskytovatelů (těch, co mají na starosti problematiku přístupnosti od územního 

plánovaní po bezbariérové návrhy) a uživatelů (všechny skupiny). Hlavní úlohy členů 

pracovní skupiny ISEMOA jsou: 

• aktivní účast na 3 schůzkách 

• vyplnění hodnotícího dotazníku 

• aktivní účast při tvorbě akčního plánu 

• čtení a připomínkování návrhu závěrečné zprávy 
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3.3.4 Certifikát 

Metodika ISEMOA není nástrojem pro porovnávání jednotlivých krajů mezi sebou. Jejím 

cílem není hodnotit, který kraj je v problematice přístupnosti nejlepší.  

Cílem je podporovat krajské úřady v neustálém zlepšovaní práce na přístupnosti. Pro 

úspěch metodiky ISEMOA není důležité, zda už krajský úřad realizuje nějaká opatření na 

zlepšování přístupnosti nebo je na začátku procesu. 

Kraje, které zavedly metodiku ISEMOA, získají certifikát potvrzující jejich motivaci 

a ochotu zlepšovat přístupnost.  

 

3.3.5 Kvalifikace auditorů ISEMOA 

Realizaci auditu ISEMOA vede certifikovaný auditor. Je to osoba, která se zúčastnila 

školení pro auditory, kde získala následující znalosti a schopnosti: 

 

• podrobné znalosti metodiky ISEMOA, faktory úspěchu a úskalí 

• podrobné znalosti o úlohách rozličných aktérů v procesu implementace 

• základní znalost zásad pro vytváření bezbariérových řešení pro všechny (Design 

for All / Barrier-free Design / Universal Design)  

• základní znalost potřeb všech skupin osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace ve veřejném prostoru a veřejné dopravě  

• znalost příkladů dobré praxe v oblasti odstraňování bariér  


