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Výlety po Nové Pace a okolí bez bariér nejen pro
handicapované
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procházka po mě§tě ať jižjako místní nebo tuista může b;ýt zajímar,"ým zpesťenim volného času, příležitosť
k poznání reáií, načerpání infomací a inspilace, zdrať člověk si jednoho obrubníku nebo díry ná cestě ani
neÝšinne a nepovažuj e j i za velkou překrťku. pro handicapovaného nebo maminku s kočrárk em již ale každá
taková drobnost Zlamená problém, ča§to neiešite

Ilustrační obrlízek, Zdroj: Fotolia.com _ Kara

Jak stavebně_upravit chodní<y, vjezdy do veiejných budov či památek, popiipadě naléá již vhodné trasy a
mí§ta pjro tílety ve svém městě a okolí se s nďží Ž:Lvot bez baiér - z. tl, spolu s uěstem Nává paka a piipralují
bezbariérové ']Ty, ulčené pío osoby upoutané na elelitrický či mechaniity vozí<. rraro o""oi l manrioty 

-

§ kočfuky, staří lidé s chodítl1, či berlemi, samozřejmě bto tíasy budou urěeny všem, kteří rádi poznávaji svět
kolem sebe.

Kooridnátorka projgklu Jitka Fučíková, sdružení Život bey'bariér, komenhlje ,,Bezbariétoýé trasy nás
i!spir9:a!y, kdlŽ jsme s manželem, Iíery je upoutón nq inýalidní t ozilg jezáili po čecluich na výláty a hledali,
kam 

,ýšude mue jet na ptocházbu i vozíčlalř. Mrzelo mě, že já mohla vídět skito vše a manžel 3ekal, protože
všude byl buď schod, hebo nefoynost komunikace, 

_nebo 
nepřiměřený sklon_ Byly jsme nadše"nt napiíklad

l. Českem Šuýcarku, kde nám byly nabídnuty t, tn1ocentru'tiltěné ú"iiriiriihory Měli j§me pocit, že takío
by to mělo Wadat ýšude. "

Jak lytvořit průvodce na bezbariéřové procházce



,odika, jak tras}, dělat není nikde jednotná, zálcži na Zkušenostech, odhodlání a nadšení, Nelze je dělat od
Jlu. musíte Wťazjt do terénu.

Jak postupovali v Nové Pace? Vl,brali z fotek knížek a publikací o městě No\,á Paka zajín,tavé pamětihodnosti,
\,šechna místa neipť\,e prošli. nafotili, vyhledali infbrmacc. Pii rl,rrrýšlení bylo důlcžité i to, aby turista měl na
dosah vlak, ubýování, WC. občerstvcni atd, Dobré tipl, nrolrou dát ina ťLřadě nebo v informačním centrLl,

V Nové Pace se lidó ze sdruženi Život bcz bariér věnuji mapování a odstraňování bariór dlouho. prostiedí znaji
i přcsto každou nerovnost chodníku. sklon Zkoušcli pťojet s několika vozíčkáii, Někdy bylo nutnó hlcdat
náhradni ccstrr, bl,ť třeba o několik desíiek metrů vedlc.

Po vylirdění konceptuje potřeba cclou r,ěc gmlicky zpracovat, ']'ato fiize v No\,é Pacc nlěla opět i sociální
lozměr. jak komcntu.je Jilka Fučíko\,á: ."Našlajsem na dálkovou spolrLpráci vozičkářc. ktcrý dělá leklamy. takže
sánr z poslanýclr podkIadů začal tvořit grafickÝ výstup,"

Glaiick]i výstup je pák potřeba kontrolovat, připonlinkovat a opravovat. Kdl,ž je vše hoto\,é. může sc tťasa
unlístil na wcb, vytisknout do infonTačního centra atd, Na takový projekt 17. žádat i o grant. jislě se naido
SpouSt},mčs1 a obcí. ktcró jei podpoři,
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bné projekt},jsou časlo dilern dobrovo]niků, ale \ ýznamně pomáhaji začlerrění harrdicapovaných do
ečnosti a umožňují jim žít dů§tojný život. Někdy stačí malá stavební úprava, aby se stalo prostředí

věťvější. Je dťúežité, aby proj9ktanti, architekti i městské §arnosprávy vělovali těmto věcem pozomost.

odstraňování bariér nemusí býl nákladné, Je ale potřeba nové či renovov.úe věci dělatjiž s ohledenr na
v_Yhlášku ]9812009 Sb.

BczbaťióroYó tras),,nůžetc stál,nout přímo l]a stíánkách Zt]B.
I


