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3.3 P!ekážky na stran
služeb cestovního ruchu

zákazník# a poskytovatel#

a. Metodická "ást

T

ento tematický celek vysv#tluje p!ekážky na stran# zákazník se specifickými pot!ebami, které jim
brání ve v#tší ú"asti na aktivitách spojených s cestováním. Zabývá se také p!ekážkami
u poskytovatel služeb, které jsou p!í"inou toho, že poptávka neodpovídá nabídce služeb p!ístupného
cestovního ruchu.

Cíle
Žák po absolvování tematického celku:
!

vyjmenuje základní pot!eby, které mají ú"astníci p!ístupného cestovního ruchu,

!

uvede základní bariéry, které omezují osoby se specifickými pot!ebami ve využívání služeb
cestovního ruchu,

!

uvede bariéry, kterým "elí provozovatelé p!i zp!ístup$ování svých služeb,

!

vysv#tlí významnost jednotlivých bariér,

!

uvede p!íklady levných opat!ení zvyšujících p!ístupnost služeb cestovního ruchu pro osoby se
specifickými pot!ebami.

Orienta"ní rozsah výuky
!

2 vyu"ovací hodiny

Téma: P!ekážky na stran zákazník#
1.

Motivace

2.

Cvi"ení: 1. Kde se stala chyba?

3.

U"ební text: 1. Specifické pot!eby
zákazník p!ístupného CR

4.

Cvi"ení: 2. TOPky

5.

U"ební text: 2. Bariéry z pohledu
zákazník p!ístupného CR

2. vyu!ovací hodina

1. vyu!ovací hodina

Rámcový scéná! výuky
Téma: P!ekážky na stran
poskytovatel# služeb CR
6.

Cvi"ení: 3. Kde je problém?

7.

U"ební text: 3. P!ekážky z pohledu
poskytovatel služeb CR – 4.
Jednoduché a levné kroky zvyšující
p!ístupnost

8.

Cvi"ení: 4. Jízda bariérovým m#stem

9.

Shrnutí, reflexe

Pom#cky
!

Pracovní sešit žáka, psací pot!eby, PC s projektorem, internet, Související legislativa (p!íloha ".
5), Kde je problém (p!íloha ". 6), prezentace Hodn# muziky za málo pen#z (p!íloha ". 7)
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P!ekážky na stran# zákazník a poskytovatel služeb cestovního ruchu

1. hodina: Téma - P!ekážky na stran zákazník#
MOTIVACE

IDNES: CZ: Vozí"ká!i nevyjedou na nové bezbariérové tramvajové ostr#vky7
Na zrekonstruované tramvajové trase mezi And#lem a Sídlišt#m %epy jsou nové bezbariérové
tramvajové zastávky. Vozí"ká! m ale život p!íliš neuleh"í. Bez cizí pomoci totiž nemají šanci se na n#
dostat. Nájezdy jsou p!íliš prudké, a to i p!esto, že odpovídají všem p!edpis m.
Vozí"ká! Ji!í Bohá" žije u tramvajové zastávky Kavalírka. Na zastávku se d!íve dostal sice s obtížemi,
ale vlastní pomocí. Když se chce dnes vydat do m#sta tramvají, musí doufat, že ho n#kdo na
tramvajový ostr vek na vozíku vytla"í. „Nájezdy na zastávky jsou sice podle zákonných norem, ale
vlastní silou se na n# vyjet nedá,“ popisuje pan Bohá".
Problémem se za"ala zabývat také Pražská organizace vozí"ká! . „Stížnosti vozí"ká! jsme
zaznamenali. Trasu jsme osobn# procházeli a sestavili soubor p!ipomínek z hlediska bezbariérového
p!ístupu. Nyní jednáme s projektanty trat#,“ !ekla Marie Málková.
Dopravní podnik se ale brání, že všechny tramvajové ostr vky spl$ují zákonné normy a jejich
provedení bylo konzultováno se zástupci Pražské organizace vozí"ká! .

Žáci si p!e"tou "lánek z portálu IDNES.cz. Poté je vyzv#te, aby se zamysleli nad tím, zda se
n#kdy n#kde setkali s obdobným nevyhovujícím !ešením bezbariérovosti (nap!. nevhodn# !ešený
prostor na WC ur"eném pro osoby na vozíku - vysoko umíst#né zrcadlo nebo umyvadlo na
„noze", pod které se nedá podjet, t#sné výtahové kabiny, vysoko umíst#ný zvonek u dve!í,
chodníky bez nájezd apod.) a nad možnými pocity vozí"ká! v takovýchto p!ípadech.

! 5 minut

"

U$EBNÍ TEXT ŽÁKA

1.

Specifické pot!eby zákazník# p!ístupného CR

Zákazník se specifickými pot!ebami od cestovního ruchu o"ekává (pot!ebuje):
!

fyzickou p!ístupnost - p!ístupné prost!edí (budovy, infrastruktura, vybavení), dopravu
a produkty (nap!. turistické cíle, atraktivity, programové balí"ky umož$ující zapojení všech
ú"astník bez ohledu na v#k, zdravotní omezení);

!

ekonomickou p!ístupnost - možnost výb#ru z r zných cenových úrovní, bez p!íplatk
p!ístupné služby;

!

informa"ní/komunika"ní p!ístupnost - spolehlivé a p!ístupné informace, vst!ícný p!ístup
personálu, schopnost vyhov#t specifickým pot!ebám a nabídnout odpovídající služby.

za

7

Zdroj: FORMÁNEK, V. Vozí"ká!i nevyjedou na nové bezbariérové tramvajové ostr vky [online]. 24.10.2010 [cit.
2012-03-09]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/vozickari-nevyjedou-na-nove-bezbarierove-tramvajove-ostruvkypvq-/praha-zpravy.aspx?c=A101022_153309_praha-zpravy_ab.
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#

Zajistit snadné otevírání vstupních dve!í. Vybavit dve!e zvonkem dosažitelným i pro osoby na
vozíku.

#

Používat rohože zapušt#né do úrovn# podlahy.

#

Dbát na dobré osv#tlení, zejména v jídelních místnostech, na toaletách.

#

Mít vždy p!ipravenu tužku a papír v p!ípad# pot!eby komunikace s osobou s postižením sluchu.

#

Používat piktogramy, které usnadní orientaci cizinc m a lidem s poruchami u"ení.

#

Používat kontrastní barvy u rám dve!í, sokl , na klikách a hranách schod , vybavení. Používat
reliéfní zna"ení.

#

Mít k dispozici misku s vodou pro asisten"ní psy.

#

Zajistit poklidn#jší místnosti/prostory bez okolního hluku pro osoby s postižením sluchu.

#

Proškolit personál v komunikaci s osobami se speciálními pot!ebami.

#

Zajistit bezlepkovou stravu a jiné druhy diety.

$ CVI$ENÍ
3.

Kde je problém?

Pracovní list

Zamyslete se nad obdrženými obrázky. Je vše v po!ádku, nebo je v n#"em problém
(technické, estetické, jiné !ešení odstran#ní bariéry)? Pokuste se vymyslet lepší !ešení,
jak by šlo p!ípadný problém odstranit.

!

20 minut

Pom!cky

PC s projektorem, p!ipojení k internetu, video dokumenty, Kde je problém (p!íloha ". 6)
Dokument 1: SESAME ACCESS. Institute of Civil Engineers [online]. Dostupné z:
http://www.wheelchairaccess.co.uk/documents.html. Délka 03:34 minut.
Dokument 2: SESAME ACCESS. Chulmleigh School of the Future [online]. Dostupné z:
http://www.wheelchairaccess.co.uk/documents.html. Délka 04:16 minut.
Dokument 2: SESAME ACCESS. Gracechurchstreet [online]. Dostupné z:
http://www.wheelchairaccess.co.uk/documents.html. Délka 1:10 minut.

Postup

Rozd#lte žáky do 3–4 "lenných skupin. Seznamte je se zadáním a nechte jim cca
10 minut na zpracování úkolu. Poté vyzv#te skupinu, která byla hotova jako první, aby
p!edstavila svá !ešení. Porovnejte jejich !ešení s návrhy ostatních skupin a p!ípadn# je
korigujte dle p!ílohy 6, "ásti A.
Poté promítn#te (p!ípadn# rozdejte) žák m p!ílohu 6, "ást B, která obsahuje vzorová
!ešení jednotlivých problém . Vyzv#te je, aby posoudili, zda jsou navržená !ešení
do"asného "i trvalého charakteru.
Na záv#r m žete žák m pustit krátká videa znázor$ující možné !ešení vstupu do objektu
a p!ekonávání výškových rozdíl pomocí zvedací plošiny zkonstruované tak, aby
nenarušovala architektonický ráz objektu (odkazy na videa viz Pom cky).
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b. Teoreticko-odborná "ást

P%EKÁŽKY NA STRAN& ZÁKAZNÍK' A POSKYTOVATEL'
SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
Klí!ové pojmy: pot!eby zákazník" p!ístupného cestovního ruchu, p!edsudky, tvrdé a m#kké bariéry,
univerzální design
1.

Specifické pot!eby zákazník# p!ístupného cestovního ruchu

Porozum#ní specifickým pot!ebám zákazník
je základním p!edpokladem
p!etrvávajících bariér a vytvo!ení p!ístupného produktu cestovního ruchu.

pro

odstran#ní

Zákazník se specifickými pot!ebami od cestovního ruchu o"ekává (pot!ebuje):
!

fyzickou p!ístupnost - p!ístupné prost!edí (budovy, infrastruktura, vybavení), dopravu
a produkty (nap!. turistické cíle, atraktivity, programové balí"ky umož$ující zapojení všech
ú"astník bez ohledu na v#k, zdravotní omezení);

!

ekonomickou p!ístupnost - možnost výb#ru z r zných cenových úrovní, bez p!íplatk
p!ístupné služby;

!

informa"ní/komunika"ní p!ístupnost - spolehlivé a p!ístupné informace, vst!ícný p!ístup
personálu, schopnost vyhov#t specifickým pot!ebám a nabídnout odpovídající služby.

za

Obr. 2: T!i plus jeden p!edpoklad rozvoje p!ístupného cestování - uspokojení pot!eb

1. Svoboda pohybu (r zné druhy dopravy)
2. Ubytování (p!ístupné fyzicky
i finan"n#)

+ INFORMACE

3. Zajímavé turistické cíle
Zdroj: G. AN&A. What are the expectations towards actors of the social tourism sector? 21.9.2010. Social tourism world
congres, Rimini, 2010.

2.

Bariéry z pohledu zákazník# p!ístupného cestovního ruchu

Neznalost specifických pot!eb (viz výše) vede k tomu, že v mnoha za!ízeních cestovního ruchu turisté
stále naráží na r zné bariéry.
Fyzické (tvrdé) bariéry: architektonické/stavební a technické p!ekážky (nap!. schody, vysoké
prahy, nerovný povrch chodník , nedostate"né manipula"ní prostory), jež znesnad$ují samostatný
pohyb, lokalizace objektu v nep!ístupném "i neadaptovatelném prost!edí, dopravní p!ekážky (nap!.
nevhodné dopravní prost!edky, nedostate"ná údržba vozovek, absence vhodných technologií).
Informa"ní (komunika"ní) bariéry: nevhodné/chyb#jící orienta"ní systémy, nedostupnost
informací nebo nep!esné informace o bezbariérovosti objektu/oblasti, informace v nep!ístupné form#
apod. Znesnad$ují orientaci a proces komunikace.
Postojové (sociální) bariéry: p!ekážky v lidském chování. Zahrnují stereotypní postoje, lhostejné
nebo negativní postoje k lidem se zdravotním postižením pramenící zejména z neznalosti. Jejich
d sledkem je podce$ování problematiky p!ístupnosti, nevyškolený personál neschopný/neochotný
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vyhov#t specifickým pot!ebám osob se zdravotním postižením a absence služeb odpovídajících mí!e
omezení.
Informa"ní a postojové bariéry ozna"ujeme také jako bariéry m kké.
Ekonomické bariéry: ceny bezbariérových pokoj , resp. služeb bývají vyšší než standardní
pokoje/služby. Bariéry vyplývající z nízkých p!íjm resp. vyšších výdaj a nemožnosti volby
z rozdílných cenových nabídek (nutnost platit za uspokojení specifických pot!eb jako za
„nadstandard“).
Pokud jde o tvrdé bariéry, situace se pomalu zlepšuje, mimo jiné v d sledku postupného prosazování
konceptu univerzálního designu, který se zrodil v sedmdesátých letech minulého století.
Univerzální design (design for all)
Základním principem této metody je navrhování staveb, výrobk a okolního prost!edí s maximální
mírou využitelnosti pro všechny skupiny uživatel , aniž bychom museli pro konkrétní zdravotní
omezení provád#t speciální úpravy. Jedná se o návrhy, výrobky, služby "i obklopující prost!edí, které
m že bezpe"n# a pohodln# využívat co nejv#tší po"et uživatel bez ohledu na jejich schopnosti,
zdravotní omezení nebo v#k. Tyto návrhy dbají také na srozumitelnost, tj. vytvá!í takové prost!edí, ve
kterém jsou všichni uživatelé schopni se orientovat.
V neposlední !ad#, mluvíme-li o univerzálním designu, máme na mysli návrhy, které respektují
neustálé zm#ny našich pot!eb b#hem života, po"ínaje d#tstvím, p!es období t#hotenství nebo
rodi"ovství, do"asný stav zdravotní neschopnosti v d sledku úrazu "i stresových událostí, až po
pokro"ilý v#k doprovázející celkový úbytek sil (viz obrázek 3). Pokud tedy nežijeme ve zcela
p!ístupném prost!edí, nejmén# 40 % našeho života se potýkáme s jeho nástrahami.
Obr. 3: Vývoj pot!eby p!ístupného prost!edí b#hem života

Zdroj: KOLEKTIV AUTOR'. P!ístupný cestovní ruch v kostce. T!inec: Kazuist, 2010

Nejv#tší bariéry jsou ty m#kké. Jedná se o bariéry, které p!etrvávají v lidech. Význam m#kkých bariér
je v cestovním ruchu o to závažn#jší, že lidský faktor hraje v tomto odv#tví klí"ovou roli. Personál
v cestovním ruchu výrazn# ovliv$uje spokojenost zákazník s nabízenými službami. Komunika"ní
bariéry ale nemají jen pracovníci turistických za!ízení nebo atraktivit, ale také lidé žijící v destinaci, my
všichni. V &eské republice to m že být d sledek n#kolik desítek let trvající výchovy
v minulém režimu, což ovlivnilo myšlení velké v#tšiny naší spole"nosti. Vzhledem k tomu, že d!íve
nebylo úplnou samoz!ejmostí potkávat na ulicích osoby se zdravotním postižením (tito lidé byli "asto

40

izolováni doma nebo ve zdravotnických ústavech), má mnoho lidí strach a ostych z navázání kontaktu
s t#mito osobami. Zatímco nap!. v USA se zm#na postoje spole"nosti k osobám se zdravotním
postižením vytvá!ela už od první poloviny 20. století (vále"ní invalidé byli hrdiny, nebyli odsunutí na
okraj spole"nosti, za"alo se !ešit, jak zp!ístupnit r zné objekty t#mto lidem, aby se mohli pln#
za"lenit), v#tšina z nás neví, jak by m#la "lov#ka se zdravotním postižením oslovit "i mu nabídnout
pomoc. Zatímco architektonické bariéry jsou nejvýznamn#jší u osob s pohybovým postižením,
informa"ní bariéry a bariéry v komunikaci jsou spole"né pro všechny skupiny osob se
zdravotním postižením a specifickými pot!ebami.
P!edsudky jsou zvláštním druhem postoj , které si utvá!íme v pr b#hu života a v "i kterým nejsme
zcela imunní. Jedná se o názory a postoje jednotlivc , spole"enských skupin, populací, národ , které
odrážejí jejich neobjektivní, v#tšinou negativní vztahy k jiným lidem a jev m.8
P!íklady m kkých bariér:
!

nedostate"né pochopení specifik zdravotního postižení a souvisejících pot!eb zákazník
zdravotním postižením a z toho vyplývající p!edsudky;

!

nerespektování doporu"ení norem p!i navrhování a stavb#/stavebních úpravách infrastruktury
cestovního ruchu;

!

nedostate"né schopnosti zam#stnanc v cestovním ruchu nalézt a poskytnout spolehlivé
informace o p!ístupnosti vlastního "i okolních za!ízení, možnostech dopravy a volno"asových
aktivit (o p!ístupnosti destinace);

!

nedostate"né schopnosti zam#stnanc poskytnout adekvátní servis zákazník m se specifickými
pot!ebami (nap!. dodržovat specifické postupy z oblasti bezpe"nosti a požární ochrany);

!

nedostate"né ší!ení, sdílení a aktualizování informací o p!ístupnosti ze strany poskytovatel
služeb, nep!ístupné webové stránky;

!

nedostate"ná p!ipravenost škol a jiných vzd#lávacích institucí na rozvoj dovedností student
v oblasti kontaktu s osobami se specifickými pot!ebami (prakticky absence p!íslušné nabídky
vzd#lávání na všech úrovních vzd#lávacího systému).

3.

se

Bariéry z pohledu poskytovatel# služeb cestovního ruchu

Významnými p!ekážkami v odstra$ování bariér na stran# poskytovatel služeb CR jsou:
!

nedostatek informací o velikosti poptávky (nap!. Kolik lidí využije nájezdovou rampu vedle
schodišt#?) a specifických pot!ebách jednotlivých skupin návšt#vník (nap!. Co je nezbytné pro
alergika?);

!

mylná p!edstava o finan"ní náro"nosti zp!ístup$ování (nap!. P!ístupnost = drahý výtah!);

!

nedostatek inspirace a nám#t , jak efektivn# zp!ístup$ovat své služby (Kdo mi poradí?);

!

chyb#jící "i nedokonalá legislativa (Co je to bezbariérovost a jaké parametry musí spl$ovat
bezbariérový objekt?);

!

p!edsudky (nap!. Památká!i p!i zamítání úprav zp!ístup$ujících historické objekty "asto
argumentují jejich výjime"ností a nedotknutelností. P!itom povedená a originální !ešení
zp!ístupn#ní historických památek po celé Evrop# dokazují, že když se chce, tak to jde - viz
cvi"ení Kde je problém?).

8

Zdroj: PR'CHA, J. WALTEROVÁ, E. MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vydání. Portál, 2009. ISBN 978-80-7367647-6.
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3. P!ekážky na stran zákazník" a poskytovatel"
služeb cestovního ruchu
IDNES: CZ: Vozí#ká!i nevyjedou na nové bezbariérové tramvajové ostr"vky1
Na zrekonstruované tramvajové trase mezi And"lem a Sídlišt"m #epy jsou nové bezbariérové
tramvajové zastávky. Vozí$ká! m ale život p!íliš neuleh$í. Bez cizí pomoci totiž nemají šanci se na n"
dostat. Nájezdy jsou p!íliš prudké, a to i p!esto, že odpovídají všem p!edpis m.
Vozí$ká! Ji!í Bohá$ žije u tramvajové zastávky Kavalírka. Na zastávku se d!íve dostal sice s obtížemi,
ale vlastní pomocí. Když se chce dnes vydat do m"sta tramvají, musí doufat, že ho n"kdo na
tramvajový ostr vek na vozíku vytla$í. „Nájezdy na zastávky jsou sice podle zákonných norem, ale
vlastní silou se na n" vyjet nedá,“ popisuje pan Bohá$.
Problémem se za$ala zabývat také Pražská organizace vozí$ká! . „Stížnosti vozí$ká! jsme
zaznamenali. Trasu jsme osobn" procházeli a sestavili soubor p!ipomínek z hlediska bezbariérového
p!ístupu. Nyní jednáme s projektanty trat",“ !ekla Marie Málková.
Dopravní podnik se ale brání, že všechny tramvajové ostr vky spl%ují zákonné normy a jejich
provedení bylo konzultováno se zástupci Pražské organizace vozí$ká! .

!

U$EBNÍ TEXT

1.

Specifické pot!eby zákazník" p!ístupného CR

Zákazník se specifickými pot!ebami od cestovního ruchu o$ekává (pot!ebuje):
!

fyzickou p!ístupnost - p!ístupné prost!edí (budovy, infrastruktura, vybavení), dopravu
a produkty (nap!. turistické cíle, atraktivity, programové balí$ky umož%ující zapojení všech
ú$astník bez ohledu na v"k, zdravotní omezení);

!

ekonomickou p!ístupnost - možnost výb"ru z r zných cenových úrovní, bez p!íplatk
p!ístupné služby;

!

informa#ní/komunika#ní p!ístupnost - spolehlivé a p!ístupné informace, vst!ícný p!ístup
personálu, schopnost vyhov"t specifickým pot!ebám a nabídnout odpovídající služby.

za

1

Zdroj: FORMÁNEK, V. Vozí$ká!i nevyjedou na nové bezbariérové tramvajové ostr vky [online]. 24.10.2010 [cit.
2012-03-09]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/vozickari-nevyjedou-na-nove-bezbarierove-tramvajove-ostruvkypvq-/praha-zpravy.aspx?c=A101022_153309_praha-zpravy_ab.
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2.

Bariéry z pohledu zákazník" p!ístupného cestovního ruchu

Tvrdé bariéry: architektonické (stavební) p!ekážky (nap!. schody, vysoké prahy, nerovný povrch
chodník ), lokalizace objektu v nep!ístupném $i neadaptovatelném prost!edí, dopravní p!ekážky (nap!.
nevhodné dopravní prost!edky, nedostate$ná údržba vozovek).
M kké bariéry: informa$ní (komunika$ní) bariéry (nevhodné/chyb"jící orienta$ní systémy,
nedostupnost informací nebo nep!esné informace o bezbariérovosti objektu/oblasti, informace
v nep!ístupné form" apod.) a postojové bariéry (stereotypní postoje, lhostejné nebo negativní postoje
k lidem se zdravotním postižením pramenící zejména z neznalosti).
Ekonomické bariéry: ceny bezbariérových pokoj , resp. služeb bývají vyšší než standardní
pokoje/služby (zákazník si musí p!iplatit za „nadstandard“).
Univerzální design (design for all)
Základním principem této metody je navrhování staveb, výrobk a okolního prost!edí
s maximální mírou využitelnosti pro všechny skupiny uživatel , aniž bychom museli pro
konkrétní zdravotní omezení provád"t speciální úpravy.
P!íklady m kkých bariér:
!

nedostate$né pochopení specifik zdravotního postižení a souvisejících pot!eb zákazník
zdravotním postižením a z toho vyplývající p!edsudky;

!

nerespektování doporu$ení norem p!i navrhování a stavb"/stavebních úpravách infrastruktury
cestovního ruchu;

!

nedostate$né schopnosti zam"stnanc v cestovním ruchu nalézt a poskytnout spolehlivé
informace o p!ístupnosti vlastního $i okolních za!ízení, možnostech dopravy a volno$asových
aktivit (o p!ístupnosti destinace);

!

nedostate$né schopnosti zam"stnanc
v cestovním ruchu poskytnout adekvátní servis
zákazník m se specifickými pot!ebami (nap!. dodržovat specifické postupy z oblasti bezpe$nosti
a požární ochrany);

!

nedostate$né ší!ení, sdílení a aktualizování informací o p!ístupnosti ze strany poskytovatel
služeb, nep!ístupné webové stránky;

!

nedostate$ná p!ipravenost škol a jiných vzd"lávacích institucí na rozvoj dovedností student
v oblasti kontaktu s osobami se specifickými pot!ebami (prakticky absence p!íslušné nabídky
vzd"lávání na všech úrovních vzd"lávacího systému).

3.

se

P!ekážky z pohledu poskytovatel" služeb cestovního ruchu

Významnými p!ekážkami v odstra%ování bariér na stran" poskytovatel služeb CR jsou:
!

!
!
!
!

nedostatek informací o velikosti poptávky (nap!. Kolik lidí využije nájezdovou rampu vedle
schodišt"?) a specifických pot!ebách jednotlivých skupin návšt"vník (nap!. Co je nezbytné pro
alergika?);
mylná p!edstava o finan$ní náro$nosti zp!ístup%ování (nap!. P!ístupnost = drahý výtah!);
nedostatek inspirace a nám"t , jak efektivn" zp!ístup%ovat své služby (Kdo mi poradí?);
chyb"jící $i nedokonalá legislativa (Co je to bezbariérovost a jaké parametry musí spl%ovat
bezbariérový objekt?);
p!edsudky (nap!. Památká!i p!i zamítání úprav zp!ístup%ujících historické objekty $asto
argumentují jejich výjime$ností a nedotknutelností).

Pracovní sešit
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P!ístupnost v cestovním ruchu

P!i odstra%ování bariér bývá pozornost $asto zúžena jen na pot!eby osob s pohybovým omezením
a zapomíná se na jiné skupiny (nap!. nutnost orienta$ního za!ízení usnad%ujícího pohyb osob se
smyslovým postižením). Skute$ný problém je ale ve vnímání bezbariérovosti jako !ešení pro osoby se
zdravotním postižením. Pokud by p!ístupnost (bezbariérovost) byla vnímána jako indikátor kvality,
jako investice do v"tšího pohodlí a bezpe$nosti všech návšt"vník , jako odpov"& na reálnou pot!ebu
kteréhokoli zákazníka, byl by p!ístupný cestovní ruch považován za standard (normál).
Hlasitým argumentem odp rc odstra%ování bariér je finan$ní náro$nost zásah . Zvýšit p!ístupnost ale
neznamená automaticky utratit spoustu pen"z za rekonstrukce, instalace ramp $i výtah . Nejv"tší
efekt naopak $asto p!inášejí drobné zm"ny.

4.

Jednoduché a levné kroky zvyšující p!ístupnost

"

Ptát se host , jaké mají speciální požadavky.

"

Dostate$n" informovat o p!ístupnosti za!ízení. Mít p!ístupný web.

"

Používat velký font písma (cca 14) na informa$ních materiálech, registra$ních formulá!ích,
v jídelních lístcích apod.

"

Vytvo!it audio nahrávku jídelního lístku/menu, informací k za!ízení, památkám apod.

"

Vybavit pokoje telefony s velkými tla$ítky, budíky se sv"telnou signalizací, p!enosnými
vibrujícími alarmy pro hosty apod.

"

Vybavit pokoje lehce p!enosným nábytkem.

"

Vybavit recepci sníženým pultem pro osoby na vozíku. Zajistit místo pro sezení blízko recepce.
Umožnit výb"r židlí s podru$kami/bez podru$ek.

"

Používat pákové baterie v koupelnách. Srozumiteln" ozna$it kohoutek s teplou a studenou
vodou.

"

Poskytovat službu odnesení zavazadel. Umožnit odložení zavazadel p!i d!ív"jším p!íjezdu.

"

Nabízet r zné zp soby rezervace služeb.

"

Zajistit p!ístupové chodníky bez plevele a jiných p!ekážek.

"

Zajistit snadné otevírání vstupních dve!í. Vybavit dve!e zvonkem dosažitelným i pro osoby na
vozíku.

"

Používat rohože zapušt"né do úrovn" podlahy.

"

Dbát na dobré osv"tlení, zejména v jídelních místnostech, na toaletách.

"

Mít vždy p!ipravenu tužku a papír v p!ípad" pot!eby komunikace s osobou s postižením sluchu.

"

Používat piktogramy, které usnadní orientaci cizinc m a lidem s poruchami u$ení.

"

Používat kontrastní barvy u rám dve!í, sokl , na klikách a hranách schod , vybavení. Používat
reliéfní zna$ení.

"

Mít k dispozici misku s vodou pro asisten$ní psy.

"

Zajistit poklidn"jší místnosti/prostory bez okolního hluku pro osoby s postižením sluchu.

"

Proškolit personál v komunikaci s osobami se speciálními pot!ebami.

"

Zajistit bezlepkovou stravu a jiné druhy diety.
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# CVI$ENÍ
1.

Kde se stala chyba?

Vra'te se k úvodní zpráv" z portálu IDNES.cz. Jak je možné, že se vyskytují takovéto bariéry navzdory
právním p!edpis m?

2.

TOPky

Se!a&te níže uvedené prvky (I) a parametry (II) od nejd ležit"jšího po nejmén" d ležité podle vlastní
preference. Následn" se pokuste vžít do role turist se specifickými pot!ebami a sestavte po!adí
z jejich pohledu.
I. Prvky, jež se o$ekávají v cílové destinaci:
a)
b)
c)
d)
e)

p!átelskost a vst!ícnost poskytovatel služeb,
efektivní a bezbariérová ve!ejná doprava,
um"lecká hodnota míst a jejich užite$nost,
absence stavebních bariér,
kvalita prost!edí, vybavené m"stské parky.

II. Parametry, jež rozhodují o výb"ru cílové destinace:
f)
g)
h)

kvalita p!ijetí,
spolehlivost informací,
dostupnost destinací, lokalit.

Pracovní sešit
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Volno"asové aktivity v p!ístupném cestovním ruchu

3.3 Anima!ní !innosti
a. Metodická !ást

T

ento tematický celek seznamuje s pojmem animace a jejím využitím ve službách cestovního
ruchu. P!edstavuje základní typy anima"ních "inností. Žáci si vyzkouší sestavení anima"ního
programu.

Cíle
Žák po absolvování tematického celku:
!

vysv#tlí pojem animace,

!

charakterizuje význam anima"ních "inností v cestovním ruchu,

!

uvede p!íklady anima"ních "inností,

!

sestaví anima"ní program v odpovídající struktu!e.

Orienta!ní rozsah výuky
!

2 vyu"ovací hodiny

Téma: Anima!ní !innosti
1.

Motivace

2.

U"ební text: 1. Definice animace –
4. P!íprava a zabezpe"ení anima"ních
"inností

3.

2. vyu!ovací hodina

1. vyu!ovací hodina

Rámcový scéná" výuky
Téma: Procvi!ování a opakování
4.

Cvi"ení: 2. Seznamka

5.

Cvi"ení: 3. Test

6.

Shrnutí, reflexe

Cvi"ení: 1. Osmism#rka

Pom#cky
!

Pracovní sešit žáka, psací pot!eby, PC s projektorem, internet
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Anima"ní "nnosti

1. hodina: Téma - Anima!ní !innosti
MOTIVACE
Pod pojmem animace si v#tšina p!edstaví programy v#tších hotelových komplex , které mají za úkol
vyplnit volný "as klient a nalákat je na nejr zn#jší sportovní a kulturní aktivity.
Co si p!edstavíte pod pojmem „animace“ vy? Jaké jsou vaše zkušenosti s animacemi?
Obr. 3: Animace v cestovním ruchu

Zdroj:www.alexandria.cz

Zjist#te, jak žáci vnímají pojem animace a jaké zkušenosti mají s animacemi v cestovním ruchu.
Kde se s nimi setkali a jakou m#ly podobu?

! 5 minut

"

U$EBNÍ TEXT ŽÁKA

1.

Definice animace

Slovo „animace“ má sv j p vod v latinském „anima“ tedy duše a znamená „oživení“ (oduševn#ní).
Animovat tedy znamená naplnit duchem, oživovat, bavit, rozveselit, motivovat, povzbuzovat apod.
Výraz „animace“ se u nás nej"ast#ji používá ve spojení s filmem, divadlem nebo po"íta"ovou grafikou
(animovaný film, animované obrázky apod.).
Stále "ast#ji se s animacemi setkáváme i v cestovním ruchu, zvláš$ když vyrazíme na dovolenou do
zemí jižní Evropy.
Na animace m žeme narazit také v pedagogice volného "asu, v sociální práci, ba dokonce i v církvi
(k!es$anství). Animace je zde chápána jako výchovná metoda.

2.

Animace v cestovním ruchu

Animace (anima"ní "innosti) jsou dopl%kovou službou cestovního ruchu. Jejich cílem je obohatit,
zpest!it a oživit volný "as host , zintenzivnit jejich zážitek z dovolené a rozvíjet vztahy mezi ú"astníky
cestovního ruchu. Animace zajiš$uje tým animátor#.

P!íru"ka u"itele
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Volno"asové aktivity v p!ístupném cestovním ruchu

Animátor je specialista na práci s lidmi ve volném "ase, pro které organizuje a realizuje
anima"ní program.
Animace je organizování a stimulace zábavy návšt#vník , klient hotelu, rekrea"ního centra
apod. nebo cestujících (nap!. b#hem okružní plavby). (Výkladový slovník cestovního ruchu)
Animace je sou"ástí produkt
st!edisek cestovního ruchu.

cestovních kancelá!í, hotel , láze%ských a wellness za!ízení a dalších

Rozvoj animace v cestovním ruchu je vázán na historii klubového cestovního ruchu. Ta za"ala na
ostrov# Mallorca, kde v roce 1950 Belgi"an Gérard Blitz, mistr v plavání a sportovní idol mládeže,
založil stanový tábor. Podstatou klubového cestovního ruchu je nabídka produktu za cenu, která
neobsahuje pouze ubytování a stravování, ale i širokou škálu dopl%kových služeb, v"etn# služeb
anima"ních.
I u cestovních kancelá!í p sobících na "eském trhu známe "innost klubových animací, resp. klubových
hotel (nap!. CK Fischer, CK Alexandria, CK Vítkovice Tours, CK Kovotour Plus).
Promítn#te žák m prezentaci klubových anima"ních "inností n#které z uvedených cestovních
kancelá!í. Zdroj:
!

STREAM. Fischer: Klub funtazie. 30.8.2010. Dostupné z:
http://www.stream.cz/uservideo/510294-fischer-klub-funtazie [online]. Délka 2:25 minut.

!

CK ALEXANDRIA. Klubové hotely a "eské anima"ní programy [online]. Dostupné z:
http://video.alexandria.cz/alexandria-klubove-hotely-sestrih.htm. Délka 4:58 minut.

!

YOUTUBE. CK Kovotour plus: Klubové hotely 2012 [online]. 31.10.2011. Dostupné z:
http://www.youtube.com/watch?v=H_6-Nbfufl8. Délka 4:29 minut.
http://www.youtube.com/watch?v=mmVW9VoEr6g

!

5 minut

3.

Druhy anima!ních !inností

#

Pohybové a sportovní !innosti

#

!

Sportovní hry (nap!. fotbal, volejbal, basketbal)

!

Vytrvalostní sporty (nap!. turistika, cykloturistika, b#h)

!

Každodenní sporty (nap!. gymnastická cvi"ení, aerobik, plavání, jízda na koni, lyžování)

!

Tzv. malé sporty (nap!. šachy, kule"ník, minigolf)

!

Asijské formy t#lesné kultury (nap!. jóga)

!

Tzv. zapomenuté "innosti (nap!. akrobacie, žonglování, stínové divadlo)

Spole!enské a zábavní !innosti
!

Pevné body programu (nap!. seznamovací sch zky, party, záv#re"ný ve"írek)

!

Plánované spole"enské a zábavní akce b#hem pobytu (nap!. tane"ní ve"írek, diskotéka,
party pro d#ti, koktejl party, piknik, karneval, ve"e!e p!i sv#tle svící, kvízový ve"er,
vystoupení um#lc , tane"ní sout#že, módní p!ehlídky)

!

P!íležitostné akce (nap!. oslava narozenin, svátk , zvláštní akce místního významu vinobraní, stav#ní máje apod.)
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#

#

#

#

Tvo"ivé !innosti
!

&innosti volné tvo!ivosti (nap!. kreslení, malování, koláž)

!

Rukod#lné práce (nap!. grafické techniky, stavba model , hrn"í!ství, výroba keramiky,
práce s textilem - batika, práce s papírem, se slámou, proutím, sn#hem)

!

&innosti s využitím technických p!ístroj (nap!. PC, fotografování, filmování)

!

&innosti písemného projevu (nap!. vydávání novin, psaní prózy, poezie)

!

Herecké dramatické "innosti
p!edstavení, pantomima)

(nap!.

inscenace

her,

scének,

pohádek,

loutková

Vzd lávací, poznávací a objevovací !innosti
!

P!ednášky na r zná témata, promítání film

!

Návšt#va divadelního p!edstavení

!

Koncerty

!

Pódiové diskuse, diskusní ve"ery

!

Kurzy (tance, jazyka dané zem# apod.)

!

Výlety (nap!. prohlídka místních pam#tihodností s pr vodcem)

Dobrodružné !innosti
!

Stravování v p!írod# (nap!. p!íprava jídla ú"astníky, hledání pramene vody, táborák,
piknik)

!

P!enocování v p!írod# (nap!. v lese, jeskyni, na pláži, na lodi, na ostrov#)

!

Dobrodružné a adrenalinové sporty (nap!. parašutismus, let na rogalu, potáp#ní)

!

No"ní putování

!

Putování v neobvyklých (extrémních) podmínkách (ledovec, skalní útesy, jeskyn#, kráter)

!

Neoby"ejné výlety (nap!. plavba na voru, safari, p!eprava džípem, výlet na velbloudech)

!

Objevování (nap!. ruiny hradu, opušt#né venkovské sídlo, vrak lod#)

Meditativní !innosti (odpo!inek, uvoln ní)
!

Cvi"ení jógy

!

Krátké vycházky do okolí s vnímáním p!írody

!

Poslech klasické hudby v zahrad#, na lehátku na terase, s pohledem na no"ní oblohu

!

Kreativní "innosti (nap!. malování podle p!edlohy, podle hudby)

!

Ve"erní rozhovor v útulném prost!edí, u krbu, u ohn#

!

Recitace

Anima"ní "innosti mohou být dále specializovány podle cílové skupiny (anima"ní "innosti pro d#ti, pro
dosp#lé, pro seniory apod.), "asu (animace denní a ve"erní) nebo formy ú"asti na aktivit# (aktivní
a pasivní ú"ast). Jakékoliv anima"ní "innosti jsou vždy dobrovolné. Základem všech anima"ních
"inností je hra.

P!íru"ka u"itele
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Volno"asové aktivity v p!ístupném cestovním ruchu

4.

P"íprava a zabezpe!ení anima!ních !inností

Anima"ní "innosti je vždy t!eba d kladn# naplánovat a zabezpe"it. Výsledkem je detailn# zpracovaný
program anima!ních aktivit, který slouží mimo jiné ke zhodnocení rizik plánovaných anima"ních
"inností.
Struktura programu anima!ních aktivit
1. Program

!

Název - zam#!ení

!

Druh anima"ních "inností

!

Improvizovaný nebo organizovaný program

!

Adresát programu (všeobecn# komu je ur"en)

!

O"ekávané ú"inky (cíle) programu

!

Další aktuální charakteristiky

!

Po"et

!

Struktura (nap!. v#k, pohlaví)

!

Specifikace zajímavostí (zvláštností) programu

!

Ú"ast - aktivní nebo pasivní

!

&as na p!ípravu

!

&initelé ovliv%ující "as (nap!. po"así)

!

Realizace programu

!

Délka trvání

6. Místo

!

Místo konání programu

7. Informace

!

Aktuální termín poskytnutí informace

!

Zp sob poskytnutí informace

!

Adresát informací

!

Materiální zabezpe"ení organizátorem

!

Vybavení zabezpe"ené ú"astníky (nap!. vhodné oble"ení)

!

Personální zajišt#ní

!

Ekonomické zajišt#ní

!

Závislost na po"así

!

Závislost na po"tu ú"astník

!

Závislost na jiných faktorech

!

Co se programem sleduje, co se o"ekává

2. Charakteristika

3. Ú!astníci

4. Zajímavosti

5. $as

8. P"íprava

9. Alternativy

10. Ú!inky
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Poskytování anima"ních "inností vyžaduje jejich adekvátní personální, materiální a ekonomické
zabezpe"ení. Zp sob zabezpe"ení rozhoduje o úsp#chu "i p!ípadném neúsp#chu akce.

$ CVI$ENÍ
1.

Osmism rka

Pracovní list

Vyškrtejte 14 slov, která souvisejí s anima"ními "innostmi.
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10 minut

Postup

Žáci pracují samostatn#. Na záv#r zkontrolujte !ešení a zopakujte význam slova
animace. P!ípadn# m žete s žáky prodiskutovat spojitost jednotlivých pojm
s anima"ními "innostmi.

!ešení

Vyškrtané pojmy: hrad, jóga, bál, let, klub, les, hudba, zábava, kvíz, hra, sport, beseda,
karneval, dáma
Tajenka: rekreanti

P!íru"ka u"itele
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Volno"asové aktivity v p!ístupném cestovním ruchu

Anima"ní "nnosti

2. hodina: Téma - Procvi!ování a opakování

$ CVI$ENÍ
2.

Seznamka

Pracovní list

Navrhn#te anima"ní "innost k seznámení ú"astník pobytového zájezdu na horách.
Nabídku zpracujte ve struktu!e dle tabulky a p!ipravte k ní plakát, který bude umíst#n
v hotelové hale. Návrh zpracujte do tabulky.
1. Program
2. Charakteristika
3. Ú"astníci
4. Zajímavosti
5. &as
6. Místo
7. Informace
8. P!íprava
9. Alternativy
10. Ú"inky

!

30 minut

Pom"cky

Flipchartové papíry, fixy, pastelky, n žky, "asopisy, lepidla

Postup

P!ipravte si p!edem pot!ebné pom cky. Rozd#lte žáky do trojic a seznamte je se
zadáním. V#k, po"et ú"astník a jiné vstupní informace si mohou zvolit sami. Na práci
nechte skupinám cca 15 minut. Ve zbývajícím "ase skupiny prezentují své návrhy. Na
záv#r mohou žáci hlasovat o nejlepší návrh - kterého programu by se oni sami nejrad#ji
zú"astnili, který je nejorigináln#jší apod.
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Vzd lávací program Cestování bez bariér

5. Volno"asové aktivity v p#ístupném
cestovním ruchu

Pracovní sešit

Kolektiv autor! projektu

CZ.1.07/1.1.07/02.0123

! 2012

Volno"asové aktivity v p#ístupném cestovním ruchu

3. Anima"ní "innosti



Pod pojmem animace si v$tšina p#edstaví programy v$tších hotelových komplex!, které mají

za úkol vyplnit volný "as klient! a nalákat je na nejr!zn$jší sportovní a kulturní aktivity.
Co si p#edstavíte pod pojmem „animace“ vy? Jaké jsou vaše zkušenosti s animacemi?
Obr. 3: Animace v cestovním ruchu

Zdroj:www.alexandria.cz

"

!

U%EBNÍ TEXT

1.

Definice animace

Slovo „animace“ má sv!j p!vod v latinském „anima“ tedy duše a znamená „oživení“ (oduševn$ní).
Animovat tedy znamená naplnit duchem, oživovat, bavit, rozveselit, motivovat, povzbuzovat apod.
Výraz „animace“ se u nás nej"ast$ji používá ve spojení s filmem, divadlem nebo po"íta"ovou
grafikou (animovaný film, animované obrázky apod.).
Stále "ast$ji se s animacemi setkáváme i v cestovním ruchu, zvláš+ když vyrazíme na dovolenou do
zemí jižní Evropy.
Na animace m!žeme narazit také v pedagogice volného "asu, v sociální práci, ba dokonce i v církvi
(k#es+anství). Animace je zde chápána jako výchovná metoda.
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2.

Animace v cestovním ruchu

Animace (anima"ní "innosti) jsou dopl-kovou službou cestovního ruchu. Jejich cílem je obohatit,
zpest#it a oživit volný "as host!, zintenzivnit jejich zážitek z dovolené a rozvíjet vztahy mezi
ú"astníky cestovního ruchu. Animace zajiš+uje tým animátor&.
Animátor je specialista na práci s lidmi ve volném "ase, pro které organizuje a realizuje
anima"ní program.
Animace je organizování a stimulace zábavy návšt$vník!, klient! hotelu, rekrea"ního centra
apod. nebo cestujících (nap#. b$hem okružní plavby). (Výkladový slovník cestovního ruchu)
Animace je sou"ástí produkt! cestovních kancelá#í, hotel!, láze-ských a wellness za#ízení a dalších
st#edisek cestovního ruchu.
Rozvoj animace v cestovním ruchu je vázán na historii klubového cestovního ruchu. Ta za"ala na
ostrov$ Mallorca, kde v roce 1950 Belgi"an Gérard Blitz, mistr v plavání a sportovní idol mládeže,
založil stanový tábor. Podstatou klubového cestovního ruchu je nabídka produktu za cenu, která
neobsahuje pouze ubytování a stravování, ale i širokou škálu dopl-kových služeb, v"etn$ služeb
anima"ních.
I u cestovních kancelá#í p!sobících na "eském trhu známe "innost klubových animací, resp.
klubových hotel! (nap#. CK Fischer, CK Alexandria, CK Vítkovice Tours, CK Kovotour Plus).

3.

Druhy anima"ních "inností

$

Pohybové a sportovní "innosti

$

$

"

Sportovní hry (nap#. fotbal, volejbal, basketbal)

"

Vytrvalostní sporty (nap#. turistika, cykloturistika, b$h)

"

Každodenní sporty (nap#. gymnastická cvi"ení, aerobik, plavání, jízda na koni, lyžování)

"

Tzv. malé sporty (nap#. šachy, kule"ník, minigolf)

"

Asijské formy t$lesné kultury (nap#. jóga)

"

Tzv. zapomenuté "innosti (nap#. akrobacie, žonglování, stínové divadlo)

Spole"enské a zábavní "innosti
"

Pevné body programu (nap#. seznamovací sch!zky, party, záv$re"ný ve"írek)

"

Plánované spole"enské a zábavní akce b$hem pobytu (nap#. tane"ní ve"írek, diskotéka,
party pro d$ti, koktejl party, piknik, karneval, ve"e#e p#i sv$tle svící, kvízový ve"er,
vystoupení um$lc!, tane"ní sout$že, módní p#ehlídky)

"

P#íležitostné akce (nap#. oslava narozenin, svátk!, zvláštní akce místního významu vinobraní, stav$ní máje apod.)

Tvo#ivé "innosti
"

8innosti volné tvo#ivosti (nap#. kreslení, malování, koláž)

"

Rukod$lné práce (nap#. grafické techniky, stavba model!, hrn"í#ství, výroba keramiky,
práce s textilem - batika, práce s papírem, se slámou, proutím, sn$hem)

"

8innosti s využitím technických p#ístroj! (nap#. PC, fotografování, filmování)

"

8innosti písemného projevu (nap#. vydávání novin, psaní prózy, poezie)

"

Herecké dramatické "innosti (nap#. inscenace her, scének, pohádek, loutková
p#edstavení, pantomima)

Pracovní sešit
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Volno"asové aktivity v p#ístupném cestovním ruchu

$

$

$

Vzd lávací, poznávací a objevovací "innosti
"

P#ednášky na r!zná témata, promítání film!

"

Návšt$va divadelního p#edstavení

"

Koncerty

"

Pódiové diskuse, diskusní ve"ery

"

Kurzy (tance, jazyka dané zem$ apod.)

"

Výlety (nap#. prohlídka místních pam$tihodností s pr!vodcem)

Dobrodružné "innosti
"

Stravování v p#írod$ (nap#. p#íprava jídla ú"astníky, hledání pramene vody, táborák,
piknik)

"

P#enocování v p#írod$ (nap#. v lese, jeskyni, na pláži, na lodi, na ostrov$)

"

Dobrodružné a adrenalinové sporty (nap#. parašutismus, let na rogalu, potáp$ní)

"

No"ní putování

"

Putování v neobvyklých (extrémních) podmínkách (ledovec, skalní útesy, jeskyn$,
kráter)

"

Neoby"ejné výlety (nap#. plavba na voru, safari, p#eprava džípem, výlet na velbloudech)

"

Objevování (nap#. ruiny hradu, opušt$né venkovské sídlo, vrak lod$)

Meditativní "innosti (odpo"inek, uvoln ní)
"

Cvi"ení jógy

"

Krátké vycházky do okolí s vnímáním p#írody

"

Poslech klasické hudby v zahrad$, na lehátku na terase, s pohledem na no"ní oblohu

"

Kreativní "innosti (nap#. malování podle p#edlohy, podle hudby)

"

Ve"erní rozhovor v útulném prost#edí, u krbu, u ohn$

"

Recitace

Anima"ní "innosti mohou být dále specializovány podle cílové skupiny (anima"ní "innosti pro d$ti,
pro dosp$lé, pro seniory apod.), "asu (animace denní a ve"erní) nebo formy ú"asti na aktivit$
(aktivní
a pasivní ú"ast). Jakékoliv anima"ní "innosti jsou vždy dobrovolné. Základem všech anima"ních
"inností je hra.

4.

P#íprava a zabezpe"ení anima"ních "inností

Anima"ní "innosti je vždy t#eba d!kladn$ naplánovat a zabezpe"it. Výsledkem je detailn$ zpracovaný
program anima"ních aktivit, který slouží mimo jiné ke zhodnocení rizik plánovaných anima"ních
"inností.
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Struktura programu anima"ních aktivit
1. Program

"

Název - zam$#ení

"

Druh anima"ních "inností

"

Improvizovaný nebo organizovaný program

"

Adresát programu (všeobecn$ komu je ur"en)

"

O"ekávané ú"inky (cíle) programu

"

Další aktuální charakteristiky

"

Po"et

"

Struktura (nap#. v$k, pohlaví)

"

Specifikace zajímavostí (zvláštností) programu

"

Ú"ast - aktivní nebo pasivní

"

8as na p#ípravu

"

8initelé ovliv-ující "as (nap#. po"así)

"

Realizace programu

"

Délka trvání

6. Místo

"

Místo konání programu

7. Informace

"

Aktuální termín poskytnutí informace

"

Zp!sob poskytnutí informace

"

Adresát informací

"

Materiální zabezpe"ení organizátorem

"

Vybavení zabezpe"ené ú"astníky (nap#. vhodné oble"ení)

"

Personální zajišt$ní

"

Ekonomické zajišt$ní

"

Závislost na po"así

"

Závislost na po"tu ú"astník!

"

Závislost na jiných faktorech

"

Co se programem sleduje, co se o"ekává

2. Charakteristika

3. Ú"astníci

4. Zajímavosti

5. %as

8. P#íprava

9. Alternativy

10. Ú"inky

Poskytování anima"ních "inností vyžaduje jejich adekvátní personální, materiální a ekonomické
zabezpe"ení. Zp!sob zabezpe"ení rozhoduje o úsp$chu "i p#ípadném neúsp$chu akce.

Pracovní sešit
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Volno"asové aktivity v p#ístupném cestovním ruchu

# CVI%ENÍ
1.

Osmism rka

Vyškrtejte 14 slov, která souvisejí s anima"ními "innostmi.
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2.

Seznamka

Navrhn$te anima"ní "innost k seznámení ú"astník! pobytového zájezdu na horách. Nabídku
zpracujte ve struktu#e dle tabulky a p#ipravte k ní plakát, který bude umíst$n v hotelové hale. Návrh
zpracujte do tabulky.
1. Program

2. Charakteristika
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P"íru#ka u#itele

1

P"ístupné cestování v praxi

1. ÚVOD
Publikace, kterou práv$ otvíráte, je metodickou p"íru#kou ke vzd$lávacímu modulu P"ístupné
cestování v praxi, jenž je sou#ástí vzd$lávacího programu Cestování bez bariér. Tento vzd$lávací
program se zabývá problematikou zdravotního postižení a cestování neboli p"ístupným cestovním
ruchem.

Vzd lávací moduly programu Cestování bez bariér
1. Osoby se zdravotním postižením a jejich specifické pot"eby
2. Zdravov$da a specifické pot"eby osob postižených civiliza#ními chorobami
3. První pomoc
4. P"ístupnost v cestovním ruchu
5. Volno#asové aktivity v p"ístupném cestovním ruchu
6. P"ístupné cestování v praxi

Šestý (poslední) vzd$lávací modul shrnuje formou projektové výuky u#ivo p"edchozích vzd$lávacích
modul! a umož'uje aplikovat nabyté v$domosti a dovednosti na konkrétní situace v reálném
prost"edí. P"ispívá k rozvoji klí#ových kompetencí a odbourávání p"edsudk! v!#i lidem se zdravotním
postižením. Projekt lze uplatnit zejména v oborech souvisejících s cestovním ruchem a sociální pé#i.
P"íru#ka je ur#ena jak u#itel!m bez pot"ebné kvalifikace, tak zkušeným pedagog!m jako inspirace
k vlastním úvahám v p"íprav$ na výuku #i realizaci projektové výuky. Je tomu p"izp!soben i obsah
vzd$lávacího modulu. Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby si vyu#ující mohl sám zvolit, kolik
#asu bude konkrétní problematice v$novat. Je na volb$ u#itele, zda využije všechna témata, nebo se
zam$"í pouze na n$která.

Struktura P"íru#ky u#itele
U#ivo vzd$lávacího modulu je #len$no do tematických celk!, kterým je v$nována t"etí kapitola. Každý
tematický celek obsahuje vždy (a) #ást metodickou (ozna#enou oranžov$) a (b) #ást teoretickoodbornou (ozna#enou mod"e).
Metodická #ást: najdete v ní metodické pokyny o optimálním po#tu hodin, rámcovém scéná"i
výuky, doporu#ených vzd$lávacích postupech a u#ebních pom!ckách.
Rámcový scéná" výuky je rozpracován na jednotlivé vyu#ovací hodiny. Zahrnuje u#ební text
(u#ivo) žáka ozna#ený symbolem knihy () a praktická cvi#ení ozna#ená symbolem tužky ( ).
Navržené za#len$ní u#iva do jednotlivých vyu#ovacích hodin si m!žete upravit.
Ve scéná"i první vyu#ovací hodiny každého tematického celku figuruje motivace. Jsou pro ni
navrženy úlohy v podob$ p"íb$hu, nám$tu k diskusi, p"íkladu apod., které mají žáky motivovat
k „akci“, vyvolat u nich zájem o dané téma. Motiva#ní úlohy (texty) jsou ozna#eny symbolem
filmové klapky (!).
K seznámení žák! s u#ebním textem doporu#ujeme využít klasické výukové metody (p"edevším
práci s textem nebo s obrazem a rozhovor) a aktivizující výukové metody (p"edevším diskusi).
V n$kterých tématech m!žete použít také p"ipravené prezentace nebo promítnout doporu#ené
dokumenty (odkazy na n$ najdete v metodických poznámkách v textu).
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3. TEMATICKÉ CELKY VZD'LÁVACÍHO MODULU
3.1 P"ístupnost turistických za"ízení z hlediska pot"eb návšt vník% se
zdravotním postižením
a. Metodická #ást

T

ento tematický celek je zam$"en na praktické poznávání p"ístupnosti místních za"ízení cestovního
ruchu pro osoby se zdravotním postižením a na zohled'ování specifických pot"eb t$chto osob p"i
navrhování anima#ního programu, do kterého by se mohli zapojit spole#n$ s ostatními návšt$vníky.
Téma je realizováno metodou projektové výuky, která umož'uje využívat znalosti z p"edchozích
modul! v širších souvislostech, rozvíjet klí#ové kompetence žák! a m$nit postoje k osobám se
zdravotním postižením.

Název projektu
"

Jsou turistická (volno#asová) za"ízení v našem regionu p"ístupná návšt$vník!m se zdravotním
postižením?

Cíle
Žák po absolvování tematického celku (skon#ení projektu):
"

orientuje se v reálné mí"e p"ístupnosti místních za"ízení cestovního ruchu osobám se zdravotním
postižením,

"

analyzuje míru p"ístupnosti, a tedy vhodnosti konkrétních za"ízení pro osoby se zdravotním
postižením,

"

aplikuje pravidla utvá"ení anima#ních program! v reálných podmínkách,

"

navrhne anima#ní program pro všechny p"i zohledn$ní specifických pot"eb klient! se zdravotním
postižením.

Orienta#ní rozsah výuky
"

5 týdn!, z toho 5 hodin p"ímé výuky ve t"íd$ a 3 týdny práce žák! „v terénu“

Téma: Motivace a ov "ení vstupních
znalostí
1.

Motivace

2.

U#ební text: Vozí#ká" na lyža"ském
výcviku

3.

Cvi#ení: 1. Plusy a mínusy

4.

Cvi#ení: 2. K"ížovka

P"íru#ka u#itele

2."vyu&ovací"hodina

1."vyu&ovací"hodina"

Rámcový scéná" výuky
Téma: P"íprava projektu
5.

Seznámení s projektem

6.

Zadání projektu

7.

Cvi#ení: 3. Projektový plán

5

Téma: Realizace projektu
8.

Samostatná práce žák! p"i "ešení uložených úkol!

9.

Konzultace žák! s u#itelem

Téma: Prezentace a hodnocení
výstup%
10.

Prezentace
výsledk!
jednotlivých skupin

11.

Hodnocení výstup!

12.

Shrnutí u#iva

práce

5."vyu&ovací"hodina"

334."vyu&ovací"hodina"

3"týdny""

P"ístupné cestování v praxi

Téma: Ukon#ení projektu
13.

Dokon#ení prezentací výsledk! práce
jednotlivých skupin žák!, hodnocení
a shrnutí u#iva

14.

Záv$re#né hodnocení
projektu v#. reflexe

a

ukon#ení

Pom%cky
"

Pracovní sešit žáka, psací pot"eby, PC s projektorem, Seznam úkol! (p"íloha #. 1), Návrh "ešení
(p"íloha #. 2)
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1. hodina: Téma - Motivace a ov "ení vstupních znalostí

!

MOTIVACE

V Rusku nepustili vozí#ká"e do restaurace, kazil by chu( ostatním1
Roz#arováním skon#ila pro obyvatele uralského Jekat$rinburgu Alexandra
Mokina oslava jeho 27. narozenin, kterou cht$l uspo"ádat se svými p"áteli
v jednom z místních podnik!. Oslavence do restaurace nepustili, protože je
vozí#ká". „Kazil byste chu= ostatním host!m," vykázal Mokina personál
restaurace.
Mokin je vozí#ká"em dva roky, zran$ní páte"e si p"ivodil skokem do m$lkých
vod místní p"ehrady. Se zákazem vstupu do restaurace se prý setkal už loni,
kdy se spor vy"ešil smírn$. I tentokrát vozí#ká" dostal omluvný dopis s tím,
že personál odpov$dný za incident #eká vyhazov. P"esto je Mokin odhodlán
dát v$c k soudu. „Nechci, aby se mi to stalo pot"etí,“ "ekl listu Komsomolskaja pravda.
Nedostate#n$ ohleduplný p"ístup k vozí#ká"!m v minulosti n$kolikrát kritizoval i bývalý prezident
Dmitrij Medv$d$v, který p"iznal, že invalidé v Rusku nemají náležitý p"ístup ke vzd$lání, léka"ské pé#i
ani rekreaci.
Ruský tisk loni informoval o p"ípadu skupiny postižených d$tí, které nebyly vpušt$ny na prohlídku
moskevského mo"ského akvária. Dostalo se jim vysv$tlení, že jejich p"ítomnost by rušila ostatní.

!

Seznamte žáky se zprávou z médií. Zeptejte se jich na jejich názor a zda ví o n$jakém
obdobném p"ípadu u nás (p"ípadn$, zda by se n$co podobného mohlo p"ihodit i v #eské
restauraci). Jaký p"ístup k rekreaci mají podle nich osoby se zdravotním postižením u nás?
Pokud se žáci u nás s obdobným p"ípadem nesetkali, m!žete poukázat na p"ísp$vky z diskuse
ke #lánku:
"
"

"

"

Já jsem m$la taky hospodu a je to pravda, vozí#ká"i do hospody nepat"í. Taky bych ho
vykázala, protože to budí opovržení normálních host!. (Ivana Dvo"áková)
Up"ímn$, i já jsem m$l hospodu a vozí#ká" m$ nevadil. Je to host jako každý jiný, je to
#lov$k jako každý jiný. P"i vší úct$ k Vám, co když na tom vozíku taky skon#íte a n$kdo
Vás vyhodí z hospody, bude se Vám to líbit? Mají právo si to pivko nebo ve#e"i dát.
A pokud se to n$komu nelíbí, tak m!že zabalit a jít. (Bob Conti)
Mám kamaráda vozí#ká"e, kterému se to stalo i tady. Ale on m$l motorový vozí#ek
a majitel restaurace se asi bál, aby náhodou z toho nekapal olej, #i nepáchl benzín ...
(Pavel Kašpar)
10 minut

1

@TK. V Rusku nepustili vozí#ká"e do restaurace, kazil by chu= ostatním [online]. 11.5.2012 [cit. 2012-05-21].
Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/267283-v-rusku-nepustili-vozickare-do-restaurace-kazil-bychut-ostatnim.html.

P"íru#ka u#itele
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P"ístupné cestování v praxi

Už na za#átku by žáci m$li v$d$t, co se bude hodnotit. Seznamte je proto také s požadavky na
obsah prezentace a s kritérií hodnocení. Na definování kritérií se mohou sami podílet.
Vzhledem k tomu, že v projektové výuce nejde pouze o prezentace (ukázat výsledek práce),
ale o to p"edat spolužák!m znalosti a dovednosti, které se oni sami nau#ili p"i "ešení úkolu,
doporu#ujeme hodnotit nejen obsahovou stránku, ale i zp!sob zpracování a úrove' p"ednesení
prezentace.
Získané informace by m$ly být zpracovány tak, aby byly výstižné a srozumitelné, aby si je
ostatní žáci mohli zapsat do pracovních sešit! a aby dokázali odpov$d$t na otázky po skon#ení
prezentace. Ocen$na by m$la být aktivita, originalita a kreativita žák!. D!ležitým výstupem
bude vlastní snaha najít pot"ebné informace, obohatit své dosavadní znalosti a utvo"it si vlastní
názor na to, jak se žije a cestuje lidem se zdravotním postižením v jejich regionu. Cílem je tedy
rozší"ení obzoru a spole#enského rozhledu žák!, správná motivace pro hledání nejr!zn$jších
zdroj! informací a podpora aktivního a tv!r#ího p"ístupu, iniciativy, samostatnosti a do zna#né
míry také improvizace.
Informujte žáky, že žádné "ešení jejich úkolu nebude chybné. Stejn$ tak, jako neexistuje
správný #i špatný výsledek, není možné "íci, kolik "ešení m!že mít každý ze zadaných úkol!.
Záleží pouze na nich, kolik informací zjistí, co se jim poda"í vyhledat na internetu #i jaké
poznatky získají v reálném prost"edí. K vy"ešení úkol! mohou použít jakékoli informa#ní zdroje knihy, #asopisy, internet, osobní dotazování nebo návšt$vu za"ízení apod.

CVI)ENÍ
3.

Projektový plán

Pracovní(
sešit(

Vypracujte písemný plán, ve kterém konkretizujete aktivity a harmonogram projektu.
#
#
#
#
#
#
#
#

Složení pracovního týmu
Hlavní koordinátor
Úkol
Za"ízení
Cílová skupina
Problém (otázky)
Plán aktivit
Výstup

"

30 minut

Pom/cky

Seznam úkol! (p"íloha #. 1), n!žky, lepidlo

Postup((

Žáci pracují ve vytvo"ených pracovních týmech na podrobném scéná"i projektu - ve
struktu"e dle zadání. Je t"eba podnítit diskusi všech žák!, aby vyjád"ili svou p"edstavu
o výsledku a zp!sobu "ešení problému.
Složení pracovního týmu: jména #len! pracovní skupiny.
Hlavní koordinátor: každá skupina by si m$la ur#it svého vedoucího, který bude
koordinovat pr!b$h aktivit, dohlížet na pln$ní harmonogramu apod.
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P"ístupné cestování v praxi

cca 3 týdny: Téma - Realizace projektu

!

Etapa realizace projektu - to jsou min. 3 týdny tv!r#í a objevné #innosti pracovních skupin p"i
"ešení úkol!. Jaký po#et hodin budou žáci v$novat práci mimo školu ("ešení svých úkol!), záleží
na nich.
Sou#ástí realiza#ní fáze jsou také pr!b$žné konzultace žák! (pracovních skupin) s vyu#ujícím.
Pokud jste v rámci p"ípravy projektu nestihl(a) projít plán projektu, využijte k tomu první
konzultaci, p"i které žák!m ješt$ jednou jednozna#n$ "eknete:
"
"
"

#eho mají pln$ním úkol! dosáhnout,
jakým zp!sobem budou své výsledky prezentovat,
a p"edevším jaké výsledky se od nich o#ekávají.

Vyzv$te hlavní koordinátory pracovních skupin, a= vás informují o díl#ích výsledcích, stanovte
jim jednotný #asový harmonogram konzultací.
Pomozte žák!m se vstupem do jednotlivých za"ízení cestovního ruchu, pokud se jim nepoda"í
navázat kontakt nebo pokud je provozovatelé odmítnou.
PoraFte jim s obsahem prezentace.
P"ipravte u#ebnu a ostatní v$ci pot"ebné k prezentacím žák!.
Vytvo"te si hodnotící a/nebo v$domostní dotazník pro žáky.
Pozv$te vedení školy, p"ípadn$ m$stské zastupitele na ukon#ení projektu.

3.–4. hodina: Téma - Prezentace a hodnocení výstup%

Prezentace výsledk% práce jednotlivých skupin

!

Na za#átku hodiny seznamte žáky s pr!b$hem prezentací a hodnocení. Vyzv$te je, aby si
v pr!b$hu výstup! jednotlivých pracovních tým! d$lali poznámky, zejména ve vztahu k p"edem
stanoveným kritériím. D!ležité je poskytnout po každé prezentaci žák!m zp$tnou vazbu. Pokud
s tím žáci nemají zkušenosti, seznamte je rovn$ž se zásadami (pravidly) poskytování zp$tné
vazby (viz teoreticko-odborná #ást).
Žáci prezentují své výstupy p"ed t"ídou, p"ípadn$ širším publikem. Je dobré, když se prezentace
ú#astní všichni #lenové pracovní skupiny. Na záv$r položí poslucha#!m 3 kontrolní otázky.

Hodnocení výstup%

!

Hodnocení proveFte ihned po každé prezentaci.
Nejd"íve dejte prostor prezentujícím k sebehodnocení - jak úkol zvládli, jak jsou spokojeni
s výsledkem, jaký mají pocit z prezentace, co se jim povedlo/nepovedlo, jak se jim pracovalo, co
je p"ekvapilo, která #ást úkolu byla nejt$žší, s #ím se museli v pr!b$hu realizace projektu
vypo"ádat, s jakou reakcí personálu hodnoceného za"ízení se setkali apod.
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6. P"ístupné cestování v praxi

Pracovní sešit
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P"ístupné cestování v praxi

1 . P " í s t u p n o s t t u r i s t i c k ý c h z a" í z e n í z h l e d i s k a p o t " e b
návšt vník$ se zdravotním postižením



V Rusku nepustili vozí&ká"e do restaurace, kazil by chu' ostatním1
Roz#arováním skon#ila pro obyvatele uralského Jekat$rinburgu Alexandra
Mokina oslava jeho 27. narozenin, kterou cht$l uspo"ádat se svými p"áteli
v jednom z místních podnik!. Oslavence do restaurace nepustili, protože je
vozí#ká". „Kazil byste chu' ostatním host!m," vykázal Mokina personál
restaurace.

Mokin je vozí#ká"em dva roky, zran$ní páte"e si p"ivodil skokem do m$lkých
vod místní p"ehrady. Se zákazem vstupu do restaurace se prý setkal už loni,
kdy se spor vy"ešil smírn$. I tentokrát vozí#ká" dostal omluvný dopis s tím,
že personál odpov$dný za incident #eká vyhazov. P"esto je Mokin odhodlán
dát v$c k soudu. „Nechci, aby se mi to stalo pot"etí,“ "ekl listu Komsomolskaja pravda.
Nedostate#n$ ohleduplný p"ístup k vozí#ká"!m v minulosti n$kolikrát kritizoval i bývalý prezident
Dmitrij Medv$d$v, který p"iznal, že invalidé v Rusku nemají náležitý p"ístup ke vzd$lání, léka"ské pé#i
ani rekreaci.
Ruský tisk loni informoval o p"ípadu skupiny postižených d$tí, které nebyly vpušt$ny na prohlídku
moskevského mo"ského akvária. Dostalo se jim vysv$tlení, že jejich p"ítomnost by rušila ostatní.

"

1

+TK. V Rusku nepustili vozí#ká"e do restaurace, kazil by chu' ostatním [online]. 11.5.2012 [cit. 2012-05-21].
Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/267283-v-rusku-nepustili-vozickare-do-restaurace-kazil-bychut-ostatnim.html.
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U(EBNÍ TEXT

1.

Vozí&ká" na lyža"ském výcviku2
Jmenuji se Marek a i p"es sv!j handicap navšt$vuji klasickou st"ední školu - obchodní
akademii v Žatci. Od narození jsem upoutaný na invalidní vozík, ale
i p"es tento zádrhel prožívám b$žné radosti i strasti školního života.

První setkání s t"ídní u#itelkou bylo velmi p"ekvapivé. Seznámila nás s tím, co nás
v budoucnu #eká, a mimo jiné nám "ekla, že v prvním ro#níku pojedeme na lyža"ský
výcvik. Oto#ila se na mne a oznámila mi: „Marku, ty si nemysli, že se tomu vyhneš.
Pojedeš s námi.“
Po návratu ze školy jsem tuto novinku oznámil doma a máma se chytala za hlavu. „Co tam s tebou asi
tak budou d$lat? Vozík a sníh nejdou dohromady,“ prohlásila.
Jakmile se p"iblížil termín lyža"ského výcviku, za#ala t"ídní u#itelka a zárove; po"adatelka lyža"ského
kurzu op$t mluvit o tom, že se mnou po#ítá. Bylo jasné, že se mnou pojede také máma a že se
tomuto zážitku opravdu nevyhnu. Nastaly p"ípravy k odjezdu a táta dostal za úkol vymyslet, jak
p"ipevnit k mému vozíku d$tské lyže, protože jinak bychom asi nevystr#ili nos z hotelu.
Vybaveni vším, co #lov$k na horách pot"ebuje, a taky mým vozíkem s p"ipínacími lyžemi jsme se
vydali do Beskyd. Já jsem jel s mámou autem, protože do autobusu bych se nedostal. Po p"íjezdu
k hotelu m$ pot$šilo, že v okolí není sníh. Paní u#itelku zase naopak. Za sn$hem se muselo dojížd$t.
První cestu na hory jsem s ostatními neabsolvoval, protože bylo t"eba zjistit situaci na sjezdovkách.
S mámou jsme si ud$lali procházku po okolí a užívali krásný slune#ný den.
Když se ostatní vrátili, t"ídní "ekla: „Marku, zítra jedeš s námi, p"ijel jsi na hory, tak si je užiješ. Cesty
jsou tam docela #isté a alespo; budeš spolužáky moráln$ podporovat.“ A tak jsme druhý den vyrazili.
Jenomže stoupání na kopec bylo docela prudké a p"ece jenom to trochu klouzalo. A tak jsme museli
použít mé p"ídavné za"ízení k vozíku, a to tahací popruhy. Zap"áhli jsme dva spolužáky a už se šlapalo.
Ostatní si rozd$lili jejich lyže, aby nebyli tolik vy#erpaní. Naho"e šli všichni lyžovat a my s mámou jsme
je sledovali, procházeli se po okolí a utráceli za teplý #aj. Když m$li i ostatní p"estávku, p"išlo n$kolik
spolužák! za mnou, že mne vezmou do „záp"ahu“. A tak jsme jezdili po okolí. P"íkaz t"ídní u#itelky
jsem tím do písmene splnil - sn$hu jsem si opravdu užil. Zbytek pobytu na horách jsem strávil bu< na
kopci se všemi, nebo v okolí hotelu, kde se k nám p"idávali odpadlí spolužáci, kte"í pobyt na horách
neustáli - byli nachlazení nebo m$li naraženou n$kterou kon#etinu apod. V kolektivu spolužák! jsem si
užil prima týden a ur#it$ mám na co vzpomínat.

2

Zdroj: BEZCHLEBA, M. Vozí#ká" na lyža"ském výcviku. Vozka (Severomoravský magazín pro vozí#ká"e a jejich

p"átele), 2010, ro#. XII, #. 3/10.
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P"ístupné cestování v praxi

# CVI(ENÍ
1.

Plusy a mínusy

Seznamte se s p"íb$hem Vozí#ká" na lyža"ském výcviku. Vypište všechna pozitiva a negativa, která
v p"íb$hu spat"ujete.

"
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PREZENTACE A VÝSTUPY PROJEKTU
OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM

Poznámky k prezentacím, hodnotícím kritériím

"

Pracovní sešit
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P"ístupné cestování v praxi

Požadavky na p"ístupnost turistických za"ízení

Vhodné anima&ní programy/volno&asové aktivity

Kontrolní otázky

"
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