
ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú. 

 
PREZENTACE PROJEKTU 

 

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ 

NOVÁ PAKA 

 www.zbb.cz 

www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost 

www.facebook.com/Zivotbezbarier 



 

HISTORIE PROJEKTU  

 
 Konference o bezbariérovost pořádaná Životem bez bariér Nová Paka              

únor 2013 – navázání spolupráce s POV 

 Školení u Pražské organizace vozíčkářů zaměřené na používání formulářů pro 
sběr dat a metodiky pro kategorizaci přístupnosti objektů                                  
říjen 2013 

 

 Začátek projektu  MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ NOVÁ PAKA 
únor 2014 

 Do současné doby mapování realizováno ve městě Nová Paka a v obci Lánov 

 V jednání spolupráce s městem Vrchlabí a městem Železný Brod 

 V současné době – mapování a tvorba turistických bezbariérových tras v okolí 
Nové Paky – problém s metodikou – část tras v intravilánu, část v extravilánu 

 

 Projektový tým  

 Dana Bergrová – mapovač 

 Miroslav Kmínek – fotograf, asistent mapovače 

 Olga Banýrová – koordinátor  

 Josef Fučík – bezbariérové poradenství 
 



MAPOVÁNÍ V TERÉNU  



REALIZACE PROJEKTU 

Zhodnocení mapování dle metodiky POV 

 Metodika je detailně propracována  

 Formuláře jsou pro práci v terénu dostatečně návodné a srozumitelné 

 Získaná data se dle metodiky Kategorizace objektů vyhodnocují dobře 

 

Zhodnocení spolupráce v terénu v rámci dvoučlenného týmu (mapovač + klient služby sociální 
rehabilitace Života bez bariér) 

 Asistent mapovače pomáhá při měření elektronickým dálkoměrem a mechanickým sklonoměrem  

 Pořizuje fotodokumentaci 

 Mapování ve dvou se nám osvědčilo jako ideální složení týmu do terénu, zvlášť v situaci, kdy 
mapování provádí osoby se zdravotním omezením 

   

Zhodnocení jednání s majiteli a provozovateli veřejných i soukromých objektů 

 V dosavadním průběhu projektu jsme se setkali se vstřícným postojem u většiny majitelů a 
provozovatelů objektů 

 Po navázání telefonického kontaktu a vysvětlení účelu mapování nám byly za asistence příslušné 
osoby objekty zpřístupněny 

 Ze strany majitelů a provozovatelů byl zájem o naši činnost 

 Bohužel většina z nich poté iniciativně sama nešíří výsledky mapování a spoléhá na šíření informací 
prostřednictvím naší organizace 



VÝSTUPY PROJEKTU  

Město Nová Paka – zmapované stavby – celkem  87 

•Vzdělávací  instituce   6  

•Sociální služby                     6  

•Kultura                                       9  

•Finanční služby                     5  

•Úřady                                       3  

•Penziony a restaurace                3  

•Zdravotnictví                    31  

•Obchody                                      10  

•Ostatní                                      14 

Obec Lánov – zmapované objekty – celkem  5 

•Vzdělávací  instituce   1  

•Kultura                                       1  

•Úřady                                       1  

•Zdravotnictví                     1  

•Ostatní - autobusové nádraží     1 

•2x návrhy bezbariérových úprav  

Přístupný objekt          25 objektů 

Částečně přístupný     44 objektů 

Nepřístupný objekt     18 objektů 



PROPAGACE PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ 

 Webové stránky Života bez bariér   
Celá sekce věnovaná bezbariérovosti - www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost 

 Majitelům a provozovatelům objektů je poskytnuta 

zpětná vazba a odkaz na zveřejněné informace 
Velice málo provozovatelů a majitelů umístí informace o přístupnosti či 

proklik na své webové stránky  

 Distribuce letáku projektu 

 V budoucnu chceme data umístit na portál  

Mapy bez bariér na SEZNAM.CZ  

 Ušetřit finanční prostředky za tvorbu online bezbariérových map 



 
WEBOVÉ STRÁNKY 

PROJEKTU  

 



CO BY NÁM POMOHLO 

 Větší veřejné povědomí o problematice bezbariérovosti 

 Jednotnost používané metodiky – příp. závaznost metodiky POV 
daná vyhláškou MMR 

 Existence jednotné metodiky pro mapování tras v intravilánu 

 Existence jednotné metodiky pro mapování turistických tras 

 Více finančních zdrojů - více grantových a dotačních možností  
zaměřených na podporu mapování přístupnosti 

 například Život bez bariér jako zapsaný ústav nemůže žádat 
o dotaci MMR určenou pro NNO na Podporu a ochranu 
veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 

 v minulosti dvě drobné dotace 
 Ministerstvo kultury – Mapování přístupnosti kulturních objektů ve městě 

Nová Paka 

 Královéhradecký kraj – Služby navazující na registrované sociální služby 



DĚKUJI VÁM ZA 
POZORNOST! 

 
DANA BERGROVÁ – MAPOVAČ  
E-mail:  dana.bergrova@zbb.cz 
TEL.:  731 070 142, 493 724 159 
 
OLGA BANÝROVÁ - KOORDINÁTOR PROJEKTU 
E-mail:  olga.banyrova@zbb.cz 
TEL.: 602 393 368  
  

 


