AnalÝza stávaiícíchbariér a
nnancovanl
......=_

h|edánímožnÝch

I. Uvod

{11liza n1y1uje na podklady zpracovanépro Strategiclq2plán rozvoje města
Přeštice2006.Spočívá
v jejich aktualizacia doplněnífoňó.. ."^u.u u
fotodokrrmentacesoučasnýchbariérve veřejnýóh budovách a na komunikacích
(zejménachodníky,přechody,zaslívky atd.).
Monitorovány byly prostory,kteréčiníněkeré veřejnésluŽby nedosrupnea
áěžujípřístupnejenlidem s tělesnýmpostižením,
ale takéliáem s postiŽením
smysloqým,rodičům
s kočárkya seniorum.
Cílem bylo zdokumentovatnávrhy pro odstraňováníbariérve městěa Drovést
analýzuza účď'em
získríní
dotacez Národníhorozvojovéhoprogramumobility
pro všechrry.Prioritou tohotoprojekÍujsou cesf, a tedy přístupnostzaměstnání,
uřadů,zdravotnickýchzařizeni, vzdě|ání,kultury, sportu a služeb.
V rrímcistudiebyly zptacovány dotazníkyřIandicap na cesLích,keý je
V souladu s platnou legislativou. Aktivita byla realizována za pomoci Centra
Zdravotněpostiženýchplzeňskéhokraje, konkrétněpaníMari; Hrdličkové'od
14.5,200,lse scházelapracovnískupinave složení
paníM. tlrdličková,J.
Macháčková,M.Harzlíkováa S.Tejěková'Na mapovlání
bariérse podíleli
p.J.Macháčková,
M.Hanzlíková,M.Tejčeka S.Teičková'Dále volne
spolupracovalip. M.Sedláčková,
p'Švábková,
p.V. Sedláěkováa další.
Pfi.realizaci projektuproběhlarolněž anketa'která se
ýkďa zejména
architektoniclq/chbariérv Přešticíchtak, jakje zanatrtenali zďavotně postižení
občané.

JJ. Ana|ýza současnýchbariér

I

Přeštice
. ]. ] ' Autobusová doprava na územíměsta Přeštice
Dne 18'9.2007proběhla v rrímcitydnu Mobility zkuŠebni
jízda nizkopodlaáího
autobusupo Přešticích.Autobus patřil ČSAD PlZeň' Podlě r.Česríkovebyl o
autobusvelký zájem a pravděpodobněse budejednat s ČSAD Přešticeo dalším
provozu.
II'].2. Autobusovó doprava spojenímímoměstoPřeštice
Spojenína hlavnítrasePlzeň _ Přeštice-KlatoYy a Zpětje provozováno ČSAD
Přešticea firmou Autobusy VKJ s'r.o. Autobusy nejsóu Úezbariéroveupraveny'
častochybí i místo,kam by bylo moŽnéZaparkovatkočáreknebo invalidní
vozík. Nedostatekje takézávěsných držadelv malévýšce(důleŽité
pro osoby
maleho vzrustu a děti). Vybavení směrolým informačnímsystémema
zv'tkoq,imi hlásiči,lteré potřebujíosoby s vadami sluchu a zraku, chybí.
Majitelem autobusovýchzastrívekje město Přeštice.
Násfupíštělinkové dopravy musímítp od|ezákonač.369/200l
ýškt nástupní
hrany 200 mm a při svémokraji úpraly pro zrakově postiženéosoby

|.

(vnímatelnézb1"lkemzÍaku(kontrast), nášlapem a slepeckou holí). Nejméně

jedenpřístupk nástupištimusímítbezbariérové
úpraly.Taková vya/šená
zcela chybí.
pro zrakověpostiŽené
na náměstív Přešticích
nástupiště
s úpravami
mímělrywýšená,
ale
nádraží
v Máchově ulici jsou nástupiště
Na autobusovém
200 mm a povrchjenerovnýa kluzhí. Rovněž
nesplňujízákonempředepsaných
pro zrakově postižené.
cI.rybinájezdya značení
l l.I.3.zeleznrcnl Stanrce ťresIlce

VlastníkemŽelezničníbudorryjsou Českédrríhy.Budovaje bariérová'dveře pro
přístupk pokladnějsou úzké,před nimi ležídřevěná rohožka6cm lrysoká.
WC.
RovněŽ dveře do ěekámy jsou úzké,chybí i bezbariérové
pro příchodk nástupištíma nástupišťjeměsto Přeštice.
Vlastníkemchodnílců
je velmi nerovný.
Chybí nájezdy pro přístupna chodníka povrch chodnílců
Nástupištějsou nízká.Přechod na dalšínástupištěje s invalidním vozíkem
nemoŽný.
Všude chybísignalizačnípásy pro nevidoméa značenív bodovémpísmu.
II.2. Anallza bariér v oblasti místníchkomunikací
II.2.2. Chodnílgla přechody přes kamunikace
Přechody přes komunikace:
I)Bez bariér:
oba přechody pro chodce v Poděbradověulici.
přechod na Rebcově ulici přes Sedláčkovu
Il)Přechody pro chodce bez signalizačníchpásů pro nevidomé:
všechnypřechodyv Husověulici
přechod v Palackéhoulici (u třídy l.máje)
přechody na tř.1.máje(u Husoi,ryulice)
přechod na tř. l.máje (u Rybory ulice)
přechody v Rybově ulici
přechody na východnía severnístraněMasarykova náměstí
III)Bariérovépřeehody pro chodce:
třída 1.máje(blízkoDukelskéulice)
(u Hlávkory
přechod přes silnici na východnístraněMasarykova nríměstí
ulice)
přechod v Hlávkově ulici (u ulíceV Brance vedoucík Příchovicím)a v téŽe
ulici nad kostelem
přechody pro chodcev Palackéhoulici přes Kollrárovu,Revoluční,Kotkovu a
Gagarinovu ulici
přechod přes silnici najižnístraněMasarykova náměstí
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Podnětv veřeinosti
V anketěsi zdravotněpostiŽeníobčané
stěžovalina bariérovépřechody,
zejménajim vadili obrubniky, špatněslyšitelnáZ\''ukovásignalizace na
přechodech.Konkrétněuváděli přechod v Hlávkově ulici (u ulice V Brance),
kde jsou ýrazrré terérrrrí
nerovnostia v téŽeulici nad kostelem.
Dále jim chyběl přechod u MS Gagarinova a naproti Supermarketuma
rovněžsemaforyna frekventovanýchkomunikacích.
Chodníky:
Bariérovéjsou zejménachodníkyv Rybově ulici po pravéstlaně od
Masarykova náměstí,Hlávkově ulici po obou stranách,po opravách místypo
pravéstraněPoděbfado\T ulice, na autobusovémnádražív Máchově ulici a v
Palackéhoulici.
Podněty veřeinosti
V anketěbylo uváděnojako bariérové
Masarykovo nríměstí,
Rybova ulice,
Polní ulice,Hlávkova ulice a zejménaúpravachodníkůna kraji města.
III.3.Analýzabariérv oblasti wnáření rovnéhopřístuDuke službáÍlu
veřeinému životu' vzdělání' kultuře a srlortu
Městský úřad _ Masarykovo náměstí- vstup pro vozíčkáředo budolry zadním
vchodem,ale chybíl"íah a bezbariérové
WC, madla na dveřích a asistenční
zvonek.
Husova ulice ' bez bariér,pouze na nájezd by byl vhodnějšíjiný povrch (kostky
_kluzké a nevhodnépro osoby, kteým vadí otřesy),chybíasistenční
zvonek a
madlo.
Úřad práce _ 3 schody ke vstupu' těžkévchodovédveře, absenceoznačení
asistenčního
zvonku, chybív.ýtaha bezbariérové
WC'
Finančníúřad bezbariér.
Katastrální úřad vstup do budorrypo 3 schodech"chybírýah a bezbariérové

WC.

Policie ohlašovacízvonek ve q7šce170cm(sedící
na vozíkůnedosáhnou),
Vstup do budovy po rovině, ale potom schody, chybív'-ýtah,
nebo ploŠina.
_
Základní škola Poděbradovaulice vstup do objektu bez bariér,alejinak
bariérové.
Na Jordáně _ bez bariér.
MŠ Dukelská vstup do objektubez bariér,do budovy nejméněl schod,
c h o d n í k o b j e k t uu ] i c iU P a r k uj e n e r o v n ý .
MS Gagarinova - Vstupdo objektubez bariér,vstup do budolrypo 1 až3
schodech,pohyb po budově bez bariér,chybíbezbariérové
WC.
sokolovna _ vstup do objektu bez bariér,vstup do budovy po schodech,rovněž
v budově bariéry,chybíÚtall a bezbariérové
WC.
Sportovní hala přístuppo rovině, chybíbezbariérové
WC'

Kulturní zařízení_ bariérovýpřístupdo ku|turníhozařízeníi kina, chybí
bezbariérové
WC.
Dům historie Přešticka . bez bafiér.
Komunitni centrum vstup bez bariér'chybímadlo na vstupníchdveřích' WC
neníbezbariérové.
Dům s pečovate|skous|užbou vstup bez bariér.
Pošta přístuppo rovině, ale příIišsilnébrano,chybízvonek a madlo na
dveřích.
Smutečnisiň nájezd, ale povrch kostky (kluz\ý, otřesy)
Hřbitov _ bez bariér.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie _ přístupke kostelu ve]mi obtížný,vstup po
2 schodech.
obchody a službv
Bez bariér:Perutymarket,Plus, SVOP Rybova ulice
Přístup po rovině' ale chybí madlo (vozíčkóři nemohou otevřít dveře): Lékáma
Magnolie, Lékáma Masarykovo ná.rněstí,
Lékáma Husova ulice, Kosmetika,
drogerie Laguna, oděq' Masarykovo náměstíč.p.l44,B}toVý textil,
Kooperativa, Informační
centrum,obchod pro celou rodinu _ Rybova ulice,
Rybařsképotřeby, Quelle, FotostudioKubát, KB ale přílišsilnébrano,těŽké
dveře
ostatní sledoyanéobchody a sIužbyjsoubariérové'
Podněty veřeinosti
Veřejnost si stěžovala,žechybívýtah k většiněúřadů,do kultumího zařízenía
do kina.
jmenovitě je
Vstupy do obchodůa přístupk většiněslužbámjsou bariérové,
_
uváděna Ceská Spořitelna chybínájezd, a|e i potthézábradlípro přístup
tělesně postiženýchk Bankomatu,pro vozíčkiářejezcela nepřístupnýa rovněž
do budolyje pro ně vstup nemožný.
III.4.Analýza bariér ve zdravotnických zařízeních
Zdravotnické středisko Masarykovo náměstí č.p.142- praktičtílékďi,
ulolog, oftoped bez bariér,vhodný by byl pouze zvonek pro případy,kdy je
'
ýtah zarnčený
Z,dravotnickéstředisko Masarykovo náměstí č.p.104 dětská a dorostová
lékařka,zubaři ' vstup do budoly bez bariér'pak Schody,chybí výÍaha
bezbariérové
WC.
Z,dravotnickéstředisko Husova ulice č.p.760_ praktičtílékaři' koŽnílékař,
psychiatl, očnílékařka- chybírýah a bezbariérové
WC.
Zdravotnické středisko Husova u|ice č.p.l205_ intema, gynekologie,
psychiatrie - bez asistenčního
Zvonku, aby \Ttah jel, musíbýt zmáčknuto
neustáletlačítko nevhodnépro osoby s postiŽenímrukou.

diabetologie,
Zdravotnické středisko Sed|áěkova u|ice chirurgie, rentgen,
_
ale hned za
*".rogi", ."r'*ilitace, laboratoř vstup do budolry-bezbariér,
WC.
vstuoníňi dveřmi schody,chybívýtah a bezbariérové
_
onko|ogieMUDr. Frank - Rebcovaulice bez bariér.
Podněty veřejnosti
ulici
i.{"i'í"" *dí .bč"'ům bariéryve zdravotnickémzďízení v Husově
(dětskáa
t.i.lio, ,",a,*"t"ickém zařízenína Masarykověnáměstíč.p'l04
ulici
áJ.oJ*a rer.u*u u zubaři) a ve zdravotnickémzařízenív Sedláčkově
Všude
rehabilitace).
diabetologie,
|Jirurgie, '.ntg"n, laboratoř,neurologie,
WC.
chvbi wjtaha bezbariérové

