
SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM 
V NOVÉ PACE 

JITKA FUČÍKOVÁ – ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. 



   Josef Fučík upoután na invalidní vozík – 1998 

   Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky – 2001 

 

   „Jak upozornit na bariéry, které jsou kolem nás?“ 

   Vznik loga a samolepky  

 

 

 

 

 

   Označování bariérových míst ve městě – 2001/2004 

  Povědomí široké veřejnosti o problému (bez)bariérovosti se postupně zvyšuje 

 

 

 

VZNIK PROJEKTU 
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Prodejna Kovomat – Nová Paka 

  Vznik občanského sdružení Život bez bariér – 2004 

  Neformální iniciativa spočívající v mapování bariér ve městě 

        Pro - vozíčkáři, lidé o berlích, senioři, rodiny s malými dětmi a další  
        Přístupnost  - komunikace, obchody a služby, veřejné objekty, sportovní a kulturní zařízení 

  Jednání s majiteli nemovitostí  

        Oslovení: 
        České spořitelny 
        Komerční banky 

        České pošty 

        Ředitelství gymnázia a domova mládeže 

        Provozovatelů  obchodů: Elektra Doubek, Jednota a dal. 

        Provozovatelů restaurací a hotelů: Hotel Štikov a další 

        Ordinace praktických lékařů 

        Provozovatelů městského kulturního střediska a dal. 

 

  Mapování bariér ve veřejné dopravě 

  Iniciování prvních stavebních úprav  

  Hledání jednoduchých a investičně nenáročných řešení 

PRVNÍ FÁZE PROJEKTU 
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HLEDÁNÍ PARTNERA 
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  Hledání partnera, který by podpořil realizaci projektu 

  Město Nová Paka: 

        -  je vlastníkem rozsáhlé infrastruktury – nemovitosti, veřejná prostranství atd. 
        -  ovlivňuje výslednou podobu projektové dokumentace staveb v rámci stavebních řízení 
        -  spravuje část veřejných výdajů  
        -  patří mezi poskytovatele veřejných služeb a má zájem na jejich přístupnosti pro všechny      
           občany 
 

  Navázání vzájemné spolupráce – vznik projektu „NOVÁ PAKA – MĚSTO BEZ BARIÉR“– 2004 

 

   Výdajová položka v rozpočtu města určená na„Odstraňování bariér „ – 2005 
 V období 2005 – 20012 uvolněno z rozpočtu města 750 000,-Kč na odstraňování bariér 
 

  Propojení zkušeností občanského sdružení a možností města  

        Výsledky společného projektu: odstraněno přibližně 40% různých druhů bariér  
        u infrastruktury určené pro širokou veřejnost - viz následující příklady 

 
 

NOVÁ PAKA 



Chodník u domu s pečovatelskou 
službou – před a po úpravě  

 
ul. Svatojánská,Nová Paka 
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Podloubí 

 
Masarykovo náměstí, Nová Paka 
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Prodejna potravin 
 
ul. Komenského, Nová Paka 
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Průchod od budovy Klenotnice a 
městské knihovny ke vchodu do 
velkého sálu Městského 
kulturního střediska  
před a po úpravě 

 
ul. F.F. Procházky, Nová Paka 
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Pobočka České spořitelny – před a po 
úpravě  

 
Masarykovo nám. Nová Paka 

13.2.2013                                                                                                                             PŘÍKLADY BEZBARIÉROVÝCH ŘEŠENÍ – ČR, ŠVÝCARSKO              



Ordinace praktického lékaře 
 
ul. Komenského, Nová Paka 
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Budova městského úřadu  
 
Dukelské nám., Nová Paka 
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Městské kulturní středisko – malý sál 
 
ul. F.F. Procházky, Nová Paka 
 
Nepromyšlená bezbariérová úprava  
- příliš velký sklon 
- dřevěný povrch se stává za deště kluzkým  

 
 

13.2.2013                                                                                                                             PŘÍKLADY BEZBARIÉROVÝCH ŘEŠENÍ – ČR, ŠVÝCARSKO              

Návrh bezbariérového řešení odpovídajícího 
skutečným potřebám skupin osob s omezenou 

schopností pohybu 
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Městské kulturní středisko – malý sál 

 
 
 
Vozíčkáři „jdou„ za kulturou 



Problémem stále zůstávají mnohá řešení 
komunikací, chodníků vč. obrubníků  
-  sklon 
-  napojení 
-  pásy pro nevidomé atd. 
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Praha – Petřínské sady 
příliš velký boční sklon chodníku 

Autobusové nádraží Nová Paka  

 příliš velký sklon obrubníku  
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Úřad práce – kontaktní 
pracoviště  
Masarykovo nám., Nová Paka 
 

Bariérovost: 
-  od roku 2000 samolepka  
   poukazující na bariérovost objektu 
-  schody do budovy – vozíčkář je  
   nucen čekat na vyřízení svých  
   požadavků venku  
-  zvonek pro přivolání úředníka je  
    umístěn příliš vysoko 
-  přístupu ke zvonku dále brání  
    podélný  rošt a schod 
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„Který piktogram odpovídá 

skutečnosti?“ 



Bezbariérovost v Životě bez bariér 
 
Interiér budovy denního stacionáře 

 ul. Opolského, Nová Paka 

13.2.2013                                                                                                                             PŘÍKLADY BEZBARIÉROVÝCH ŘEŠENÍ – ČR, ŠVÝCARSKO              

Centrum bez bariér – zadní vstup 
 

 ul. Opolského, Nová Paka 
 
 

 
 
 



BUDOUCNOST PROJEKTU – VÝZVY 
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  Zvýšit povědomí  široké veřejnosti o projektu a o možnosti podávat  
       podněty  na odstraňování  existujících bariér – čerpání rozpočtové položky určené  
         pro tyto účely 

 
  Zlepšit informovanost veřejnosti o doposud realizovaných   
       bezbarirových řešení a o celkové přístupnosti města pro osoby s omezenou  
       schopností pohybu  

     -  Lepší prezentace projektu na webových stránkách města 

       -  Vytvoření bezbariérové mapy města 

 
  Stanovení pravidel pro způsob čerpání prostředků z rozpočtu města     
       určených na odstraňování bariér  
 
 
 
 

Na závěr něco k bezbariérovosti budoucích projektů, které jsou určeny pro  
poskytování veřejných služeb………..   



Život bez bariér, o.s. - Centrum Klášter 
Vizualizace rekonstrukce budovy býv. klášterního areálu  
ARX Studio, 2012 
ul. Opolského, Nová Paka 
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