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Evropa bez bariér je také o p řístupnosti informací 
pro handicapované zve řejněných na webu 

RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

Úvod 
Česká republika si letos připomíná mnohá výročí. Před 20 lety se česká společnost zbavila 
totalitního režimu a nastoupila nelehkou cestu demokracie, svobody a odpovědnosti k ní 
i budoucnosti, před 10 lety vstoupila do NATO, před 5 lety přistoupila k Evropské unii a v první 
polovině tohoto roku Evropské unii poprvé předsedá. 

V České republice se však staly i další méně připomínané události, které však úzce s těmi 
významnými souvisí. Letos například uplyne 20 let od vzniku snad úplně první nezávislé 
samostatné organizace handicapovaných občanů – byli to nevidomí lidé, kteří v rozjitřených 
dobách sametové revoluce, na prahu nového věku založili novodobou neziskovou organizaci, 
kterou dovedli k vysoké organizovanosti a profesionalitě – byla to Česká unie nevidomých 
a slabozrakých. Dnes tato organizace již neexistuje1, přesto v jejím lůně vzniklo mnoho dodnes 
fungujících, unikátních projektů pro těžce zrakově postižené občany: 

• Tyfloservis – rehabilitace později osleplých lidí – celostátně působící síť základní pomoci 
lidem, kteří oslepli v průběhu svého života, 

• Dědina – pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, 

• dvě unikátní školy výcviku vodicích psů, které jsou členy prestižní Mezinárodní federace 
škol vodicích psů (takové školy jsou v 18 evropských zemích, z toho jen 4 z nich jsou 
v bývalém východním bloku), 

• unikátní Knihovna digitálních dokumentů pro nevidomé, která za více než 15 let 
nashromáždila před 10 tisíc knih v digitální textové podobě, distribuuje přes 60 titulů periodik 
a spolupracuje se třemi desítkami nakladatelství, 

• legislativní zakotvení technických prvků odstraňujících architektonické bariéry pro nevidomé 
a slabozraké, které jsou na evropské poměry naprosto výjimečné (zvukově ošetřené přechody 
pro chodce, vodicí linie a signální pásy, usnadňující orientaci nevidomým, hlasové majáčky 
na veřejných budovách, institucích a úřadech), 

• síť regionálních center pomoci zrakově postiženým – TyfloCentra , která zajišťují 
poradenství, aktivizaci, asistenci, vzdělávací programy i podporu pracovního uplatnění lidí 
s těžkým zrakovým postižením, 

Byla to Česká unie nevidomých a slabozrakých, která měla jako první organizace 
handicapovaných občanů zaregistrovanou vlastní doménu – braillnet.cz (1996). Česká unie 
nevidomých a slabozrakých má spoustu svých pokračovatelů, kteří myšlenku nezávislosti (na 
pomoci druhých), samostatnosti (v získávání potřebných informací) a soběstačnosti (v provádění 
potřebných úkonů pro sebe i druhé) nesou dál. Jedním z takových projektů je projekt Blind 

                                                 
1 Česká unie nevidomých a slabozrakých se v roce 1996 sloučila se Společností nevidomých a 
slabozrakých a od roku 1997 působí na území ČR Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. 



Friendly W eb2, který si jako jeden ze svých cílů stanovil legislativní zakotvení přístupnosti 
informací zveřejněných na internetu nejen pro zrakově postižené. 

Myšlenka přístupnosti informací zveřejňovaných na internetu vznikla někdy v roce 1999, kdy se 
na webu Braillnet.cz objevilo první „desatero pravidel tvorby přístupného webu“. Od roku 2000 
je tato aktivita realizována jako projekt Blind Friendly Web  a již po deváté se prezentuje díky 
vstřícnosti pořadatelů na této prestižní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Blind 
Friendly Web je 
• projekt zasazující se o reálnou přístupnost webů nejen pro zrakově postižené (v roce 2003 

obdržel zvláštní uznání v rámci soutěže IT projekt roku 2003 ), 
• aktivita , která významně přispěla k zakotvení přístupnosti informací prezentovaných na 

webu do legislativy v ČR, 
• profesionální služba, která odhalí úskalí přístupnosti vašeho webu a to za pomoci 

a) odborných a praktických znalostí v oblasti přístupnosti webu, 
b) týmu proškolených zrakově postižených testérů, 
c) neustálého sledování trendů v asistivních technologiích a v tvorbě webových stránek 
d) důrazu na reálnou přístupnost webu, 
e) soustavné práci a kontaktem s uživateli s těžkým zdravotním postižením, znalostí jejich 

potřeb a preferencí. 

V roce 2004 tehdejší Ministerstvo informatiky vydává první oficiální doporučující metodický 
materiál „Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu“. V roce 2006 byla 
Poslaneckou sněmovnou ČR schválena novelizace zákona č. 365 / 2000 Sb. o informačních 
systémech veřejné správy, která mimo jiné v § 5 odst. 2f stanovila povinnost orgánů veřejné 
správy mít své webové stránky přístupné pro uživatele s těžkým zdravotním postižením. Na 
ministerské konferenci členských států EU v Rize dne 11. 6. 2006 podepsala Česká republika 
deklaraci, zavazující členské státy EU k vytváření veřejných webových stránek v souladu 
s dokumentem Web Content Accessibility Guidelines (vypracovanou konsorciem W3C – 
WAI). Dne 28. února 2008 byla ve sbírce Zákonů zveřejněna Vyhláška o formě uveřejňování 
informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby 
se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). 

Vyhláška o p řístupnosti - rok poté 
Vyhláška o přístupnosti (64/2008 Sb.) má v době psaní tohoto článku za sebou první rok 
účinnosti, takže je jistě na místě podívat se, co vyhláška s sebou přinesla. 

Zájem o p řístupnost 
Asi nejdůležitějším dopadem vyhlášky je určitě opětovné probuzení zájmu o přístupnost. 
Zatímco v roce 2007 jsme zaznamenali pokles zájmu o tématiku přístupnosti (většina 
provozovatelů webů vyčkávala, jak bude novelizovaná vyhláška vypadat), rok 2008 byl ve 
znamení výrazného zvýšení požadavků na zpřístupnění webových stránek či školení v této 
oblasti. Pozitivní byla také šíře záběru – o přístupnost jevily zájem knihovny, obce, města, kraje 
i ministerstva. Tento stav se pozitivně projevil na přístupnosti webových prezentací výše 
zmíněných subjektů. Svědčí o tom například trvale vzestupná tendence u webů soutěžících 
v Bibliowebu a Zlatém erbu. Každoročně se nám daří vybrat nejpřístupnější web a celkově je 

                                                 
2 www.blindfriendly.cz 



vidět posun k lepší přístupnosti takřka u všech soutěžících webů. Na zlepšení přístupnosti mají 
nemalé zásluhy i webdesignerská studia, která v mnoha případech weby pro subjekty veřejné 
správy tvoří. A protože mají v této oblasti odpovídající znalosti, odvádějí poctivou práci. 
Z tohoto úhlu pohledu vyhláška o přístupnosti sehrála velmi pozitivní roli a zpracování webových 
prezentací na úrovni šablon je dnes z hlediska přístupnosti zpravidla bezproblémové. 

Zveřejňování informací a dokument ů 
Horší už je to ale s informacemi samotnými, tzn. obsahovou stránkou věci. Je nutné si uvědomit, 
že webová prezentace je zpravidla posledním místem, kam informace po dlouhé cestě úřadem či 
úřady doputuje. A pokud je v této fázi v podobě velmi obtížně přístupné, často se stává, že je 
i v této nevyhovující (obtížně či vůbec přístupné) podobě zveřejněna. A právě způsob, jakým jsou 
informace předávány, je jedno ze slabých míst, kde - mnohdy zbytečně - dochází 
k znepřístupnění informací. 
Problém je často způsoben tím, že informace (dokument) sice vznikne v digitální podobě, ale 
dále už putuje jen v podobě tištěné. A takovou informaci je – celkem pochopitelně - nejsnazší na 
web umístit jako naskenovaný obrázek. Což z hlediska přístupnosti není vyhovující. V oblasti 
toku informací jsou tedy mezery, které by bylo vhodné zacelit, dokumenty nechat obíhat 
elektronicky a zlepšit tak přístupnost řady prezentovaných informací (týká se hlavně dokumentů 
zveřejňovaných na úřední desce). 

Úředníci znalí v ěci? 
Základním stavebním kamenem moderního pojetí přístupnosti je sémantika – bez korektně 
vyznačených nadpisů, seznamů, odstavců, tabulek, atp. je dokument velmi obtížně přístupný. Ke 
snadnému převodu dokumentu na web je tedy třeba, aby už primární dokument tyto požadavky 
respektoval a byl odpovídajícím způsobem naformátován. 
Skutečnost je bohužel taková, že jen málo dokumentů vzniká s ohledem na sémantiku. Na 
webech orgánů veřejné správy nejsou výjimkami dokumenty, kde nadpisy jsou vyznačeny pouze 
vizuálně (a ne styly), centrování a odsazení textu pomocí mezer, seznamy pomocí hvězdiček, 
které mají funkci odrážek, atp. Takto vytvořený dokument je pochopitelně obtížné převést do 
přístupné podoby a mnohdy se proto v této podobě dostává na web – což opět může být pro řadu 
návštěvníků webu problém. Stejně tak je důležité korektně formátovat obsah při použití nástrojů 
redakčního systému. 
I v oblasti přípravy dokumentů ke zveřejnění je tedy třeba zapracovat a pracovníky úřadů 
proškolit tak, aby dokumenty už na vstupu byly vytvářeny se zřetelem na přístupnost a jejich 
převod do přístupné podoby na web byl co nejsnazší. 

Aktuálnost vyhlášky 
Jeden z požadavků, který musel být při přípravě nových pravidel přístupnosti brán v potaz, byl 
soulad s metodikou WCAG 2.0. Ta však byla v době přípravy ve stádiu pracovní verze (Working 
Draft) a finální verze, vydaná 18. 12. 2008, se od této pracovní verze liší. Česká vyhláška proto 
již tomuto požadavku zcela neodpovídá. Příkladem může být třeba zmírnění požadavku na 
minimální kontrast či odstranění baseline, řada dalších pravidel a kritérií byla přeformulována, 
odstraněna či přesunuta. Finální verze WCAG 2.0 také přináší nový pohled na přístupnost 
a některé zažité věci (například přístupnost JavaScriptu) mění – více se této tématice věnujeme 
v samostatném příspěvku. 



V souvislosti s vydáním finální verze metodiky WCAG 2.0 by proto bylo vhodné českou 
vyhlášku zrevidovat a upravit do podoby, která bude s touto verzí v souladu, a také dopracovat či 
přeložit dokumenty, které pomohou snazší implementaci konkrétních řešení z hlediska 
přístupnosti. 

Závěr 
Přínos vyhlášky o přístupnosti lze po roce jejího působení hodnotit pozitivně, svědčí o tom 
zvyšující se přístupnost řady webů orgánů veřejné správy. I přesto ale zůstává řada oblastí, kde je 
třeba ještě z hlediska přístupnosti zapracovat – především způsob přípravy informací a jejich 
dodání ke zveřejnění v přístupné podobě. Doufejme, že se to povede a za pár let se budeme 
setkávat s informacemi bezproblémově přístupnými. 


