
Dotazník přístupnosti
1 Jsou informace na vašem webu a sociálních sítích snadno dostupné, přehledné a 

pravidelně aktualizované? ne ano

2 Využíváte na svém webu speciálních formátů pro návštěvníky se specifickými 
potřebami (blind friendly verze)? ne ano

3 Uvádíte na svém webu podrobné itineráře cest se všemi vyznačenými překážkami? ne ano

4
Nabízíte na webu mapy ke stažení s vyznačením všech významných bodů (zastávek 
hromadné dopravy, parkovišť, toalet, občerstvení, odpočinkových míst a expozic) a 
překážek?

ne ano

5 Jsou tištěné materiály z vaší zahrady přizpůsobené osobám se specifickými 
potřebami? ne ano

6 Je vaše zahrada dobře dostupná od zastávek hromadné dopravy? Pokud ne, můžete 
něco udělat pro zlepšení situace? ne ano

7 Je zajištěno snadné parkování v blízkosti zahrady, s dostatečnou kapacitou a 
vyhrazenými místy pro ZTP dle platné legislativy? ne ano

8 Je parkování u areálu zahrady zdarma? ne ano

9 Používáte jasné značení, je navigační systém srozumitelný a funkční? ne ano

10 Používáte v navigačním systému různé formáty (např. Braillovo písmo)? ne ano

11 Je navigační systém vícejazyčný? ne ano

12 Podléhá značení navigačního systému pravidelné údržbě a kontrole? ne ano

13 Jsou zaměstnanci přicházející do styku s veřejností pravidelně školeni pro jednání s 
návštěvníky se specifickými potřebami? ne ano

14 Má vaše zahrada dostatek ochotného personálu (zaměstnanců, brigádníků), kteří 
mohou návštěvníkům v případě potřeby poradit, předat informace, asistovat? ne ano

15 Jsou vstupní brány a prostory jasně značené, dostatečně široké a funkční? ne ano

16 Podléhají vstupy a brány pravidelné kontrole a údržbě? ne ano

17 Jsou cesty zpevněné a schůdné/sjízdné? Volíte protiskluzové povrchové materiály? ne ano

18 Používáte odlišných barev či materiálů povrchů cest pro snazší pohyb a orientaci? ne ano

19 Podléhají cesty pravidelné kontrole a údržbě? Odstraňujete z cest překážky (i 
přesahující rostliny, kluzké řasy), opravujete dláždění? ne ano

20 Používáte výrazné vizuální nebo hmatové značení míst, kde hrozí nebezpečí úrazu 
(schody, podhledy, rampy)? ne ano

21 Nabízíte možnost volby návštěvnických tras (různé délky, okruhy, zastavení)? ne ano

22 Jsou k dispozici průchody pro vozíky/kočárky a objížďky špatně průchodných míst? ne ano

23 Jsou tabule navigačního a informačního systému vhodně umístěné s ohledem na 
jejich čitelnost (návštěvník na invalidním vozíku, senioři)? ne ano

24 Jsou texty informačního systému jednoduché, členěné a dobře čitelné? Jsou 
doplněny o fotky, obrázky, mapy či piktogramy? ne ano

25 Podléhají cedule informačního systému pravidelné kontrole a údržbě? ne ano

26
Využívá váš informační systém speciálních formátů pro osoby se specifickými 
potřebami (např. Braillovo písmo, zjednodušené texty, obrázkový přepis, 
cizojazyčné verze)?

ne ano

27 Je v areálu dostatek dobře dostupných a bezbariérových toalet? Řídí se jejich 
parametry platnou legislativou? Jsou toalety vybaveny přebalovacími pulty? ne ano

28 Je možné se ve vaší zahradě občerstvit? ne ano

29 Jsou v areálu zahrady umístěna pítka? ne ano

30 Mají návštěvníci možnost výběru z různých alternativ občerstvení (ve smyslu formy i 
ceny)? ne ano

31 Je v areálu dostatečné množství odpadkových košů? ne ano



32 Je v zahradě umístěno dostatečné množství snadno přístupných odpočinkových 
míst a přístřešků? ne ano

33 Jsou lavičky instalovány v počtu odpovídajícím rozlehlosti areálu a náročnosti 
terénu? ne ano

34 Dbáte při instalaci laviček na povětrnostní vlivy stanoviště i na plnohodnost 
výhledu? ne ano

35 Snažíte se technicky překlenout terénní nerovnosti v zahradě? Využíváte rampy, 
nájezdy nebo výtahy? ne ano

36 Splňují schody bezpečnostní kritéria, mají oboustranné zábradlí, vhodný povrch a 
jsou označeny dle platné legislativy? ne ano

37 Podléhají schody (případně rampy) pravidelné kontrole a údržbě? ne ano

38
Seznamujete návštěvníky s nedostupnými či jen špatně přístupnými místy 
alternativním způsobem (např. letáky, na webu, audiovizuální projekcí v 
infocentru)?

ne ano

39 Zapůjčujete návštěvníkům k překonání větších vzdáleností vozíky či kola? ne ano

40 Umožňujete návštěvníkům využívat v areálu zahrady vlastní dopravní prostředky 
(kola, koloběžky, odrážedla)? ne ano

41 Zajišťujete v rámci areálu hromadnou formu dopravy (elektrobus, vláček)? ne ano

42 Nabízí vaše zahrada k zapůjčení audioprůvodce? ne ano

43 Je možné zapůjčit si hmatové plány areálu? ne ano

44 Disponujete popisky v Braillově písmu? ne ano

45 Dbáte na kvalitní osvětlení vnitřních prostor? ne ano

46 Je možné zapůjčit si v zahradě naslouchátka či další pomůcky pro osoby s poruchou 
sluchu? ne ano

47 Mají budovy vyhovující akustiku? Používáte při akcích kvalitní ozvučení? ne ano

48 Snažíte se, aby byly expozice ve vaší zahradě hmatově, čichově a sluchově zajímavé? ne ano

49 Je možno se vybraných rostlin a instalovaných objektů v zahradě dotýkat? ne ano

50 Předáváte návštěvníkům informace i jinou než tištěnou formou (komentované 
prohlídky, přednášky)? ne ano

51 Nabízíte návštěvníkům možnost workshopů pro veřejnost? ne ano

52 Nabízíte programy pro školy? Jsou dostatečně praktické? Mohou si účastníci ze 
zahrady odnést například nějaké přírodniny nebo zasazenou rostlinu? ne ano

53 Umožňuje vaše instituce zelenou terapii? Integruje mezi zaměstnance osoby se 
specifickými potřebami? ne ano

54 Předáváte návštěvníkům zážitky a informace všemi smysly? Pořádáte v tomto 
duchu výstavy, přednášky, workshopy či komentovaná provázení? ne ano

55 Umožňujete návštěvníkům výběr programu i s ohledem na osoby se specifickými 
potřebami? ne ano

56 Nabízíte možnosti sníženého vstupného pro různé skupiny návštěvníků? ne ano

57 Je vstupné během speciálních akcí stejné jako běžné vstupné? ne ano

58 Spolupracujete se školami, komunitními centry, institucemi slučujícími osoby se 
specifickými potřebami nebo cestovními kancelářemi? ne ano

59 Zajímá vás názor návštěvníků? Oslovujete je pomocí anket, dotazníků? 
Komunikujete s nimi na sociálních sítích? ne ano

60 Aplikujete poznatky ze zpětné vazby s návštěvníky pro zlepšení přístupnosti 
zahrady? ne ano

61 Komunikujete okamžitě změny v omezení přístupnosti zahrady všemi dostupnými 
prostředky (přímo v zahradě, na webu a sociálních sítích)? ne ano

_ _ _


