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     Důvodem realizace projektu 

byla pomoc řadě 
handicapovaných 
spoluobčanů žijících v našem 
městě. 

 
 
     Instituce působící ve městě: 
 
●  Ústav sociální péče Hořice   

●  Sociální služby města Hořice:  

➢   Domov pro seniory  

➢   Pečovatelská služba 

       



● Zahájení stavby: červen 2009 
 
● Dokončení stavby: prosinec 2012 
 
● Rozpočet projektu: 161 milionů Kč 
 
● Z toho dotace: 89,1 milionů Kč 
 
● Způsobilé výdaje projektu: 96,4 milionů Kč 
 
 
 

Financování projektu: 

● revolvingový úvěr 70 milionů Kč 

 

Po realizaci projektu: 

● úvěr s pohyblivou úrokovou 
sazbou   

●  vyčerpáno 64 milionů Kč 
 



Poskytovatel dotace: 

Regionální rada regionu 

soudržnosti Severovýchod, 

Hradec Králové 

 

Zhotovitel:  

HOCHTIEF CZ, a.s., Praha 

 

Příprava a administrace 

projektu:  

CEP, a. s., Hradec Králové 

 

Technický dozor projektu: 

Správa a údržba silnic KHK, a. 

s., Hradec Králové 



 

Důvody realizace 

● špatný technický stav komunikací neumožňoval pohyb  osob se 
zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

● chybějící bezbariérové sjezdy z chodníků 

● chybějící přechody pro bezpečný pohyb osob 

● množství sociálních zařízení umístěných na okraji města, těžko 
dostupných 

● nedostatek parkovacích míst, včetně vyhrazených stání pro 
invalidy 

● nedostatek odpočinkových míst, nekvalitní zastaralé vybavení 



Strategie města 

● Projekt vycházel z akutní potřeby 
zkvalitnění života zdravotně 
handicapovaných občanů Hořic tak, 
aby byl zajištěn jejich plnohodnotný 
život. 

● Bezbariérovost se netýkala jen 
zdravotně handicapovaných 
obyvatel, ale také dalších skupin 
obyvatel města – seniorů, rodičů s 
malými dětmi, osob jejichž 
pohyblivost je omezena na 
přechodnou dobu stavem po 
úrazech, návštěvníků města. 



Povinná příloha k žádosti: 
 

 „Studie ekonomického hodnocení integrovaného projektu Hořice MBB" 

➢ popisovala realizační a provozní 
stránku investičního záměru 

 

Její cíl: 

● objektivně posoudit přínosy 
projektu 

● označit případná rizika  

● zhodnotit realizovatelnost 
projektu 

● identifikovat potřebné 
prostředky pro uskutečnění 
investice a její následný 
provoz 

● prokázat ekonomickou 
životaschopnost 
předpokládaného záměru 

 



Pro vypracování studie byly použity následující zdroje a analýzy: 

➢ Stavební projektová dokumentace 
  

➢ Informace poskytnuté městem Hořice 
 

➢ Informace z webové stránky 

    www.horice.org 
  

➢ Informace z internetové encyklopedie 
Wikipedie  -  www.wikipedie.cz 

 

➢ Informace z Českého                     
statistického úřadu - www.czso.cz 

 

➢ Dokument Mapování bariér jako podpora 
sociální integrace  

Královéhradecký kraj – Hořice 2006-2007 
 

➢ Expertní studie – Doprava Hořice 

http://www.horice.org/
http://www.wikipedie.cz/
http://www.czso.cz/


Integrovaný projekt Hořice – město bez bariér  
 
se skládal z jednotlivých subprojektů, jejichž realizace vedla ke komplexnímu 
řešení bezbariérovosti Hořic: 

 
: 
 
 
 

 

● odstranění fyzických bariér – technických a architektonických – 4 vzájemně 
propojené navazující bezbariérové trasy protínající hlavní části města – 
celkem 27 projektů 

● vytvoření dostatečného množství parkovacích stání pro invalidy 

● vytvoření dostatečného množství odpočinkových ploch 

● zkvalitnění informačních toků k cílovým skupinám 



Rozdělení na 4 trasy: ● Dopravní trasa (žlutá) 

● Školní trasa (modrá) 

● Kulturní trasa (červená) 

● Odpočinková trasa (zelená) 

 



Realizované úpravy obsahovaly 66 různých objektů: 

● především chodníků, prostranství, 
vozovek a zelených ploch s celkovou 
plochou téměř 50 tisíc m2,  

● přes 330 nových zdrojů veřejného 
osvětlení,  

● 247 parkovacích stání,  

● řadu bezbariérových vstupů do škol a 
budov pro zdravotní a sociální péči, 

● 200 kusů předmětů venkovního 
vybavení,  

     (laviček, bezpečnostního zábradlí, 
odpadových košů a stojanů na 
kola.) 



Děkuji za pozornost 

Ivan Doležal, starost města Hořice 

Královéhradecký kraj v současné době navazuje na  tento projekt projektem 
"Podpora transformace sociálních služeb“. 


