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VÝZKUMNÝ CÍL

METODIKA

Cílem bylo zjistit, zda jsou veřejné prostory na území Chrudimi
přístupné pro skupinu osob s omezenou schopností pohybu
a orientace (OOSPO), zejména pro osoby s poruchou zraku
a osoby na ortopedickém vozíku, případně odhalit závažnost
chyb, a kontaktovat příslušné správce a navrhnout jejich možné
odstranění...

bezbariérová
toaleta
využitá jako
kuchyňka

Pomocí vodováhy jsme měřili podélné a příčné sklony na
komunikacích. Výšky nerovností jsme měřili pomocí metru. Na
místech, kde byl nutný prostor pro otočení osob na
ortopedickém vozíku, například prostor před výtahem nebo na
WC, byla změřena šířka a délka.
Zkoušeli jsme funkčnost akustických majáčků za použití
vysílače povelů. Porovnávali jsme provedení vodicích linií s
požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a měřili jsme šířku signálních
pásů.
Všechny prostory jsme prošli s bílou holí i projeli na
ortopedickém vozíku, abychom simulovali pohyb OOSPO.

Na autobusovém nádraží
neproběhla dosud žádná
rekonstrukce, z toho důvodu
se zde nachází nevyhovující
prostředí pro OOSPO.
Autobusové nádraží
vyžaduje celkovou
rekonstrukci.

Na ﬁnanční úřad nevede
absolutně žádná
komunikace pro pěší,
natož pro OOSPO.
Technické řešení přístupu
je naprosto nevhodné
a nepoužitelné, některá
místa jsou až
nebezpečná.

poklop na křížení
signálních
pásů

ZÁVĚR
chybějící zarážka pro
bílou hůl

Železniční stanice Chrudim
prošla v roce 2016
rekonstrukcí, která zajistila
bezbariérovou přístupnost,
přičemž vady jsme zjistili
zejména v akustickém
informačním
systému.

Úpravy pro OOSPO pohybu
a orientace jsou
v Chrudimi průběžně řešeny a místa,
která byla rekonstruována, jsou
použitelná. Na zrekonstruovaných
ulicích se opakovaně objevují
nedostatky jako např. nedotažené
vodící linie a jejich nevhodné umístění,
nerovnosti povrchu. Jde často
o drobné závady, které ale významně
komplikují samostatný pohyb cílové
skupiny osob.

nesprávné křížení vodících
linií , signální pás na
přechod vede nesprávným
směrem

Městský úřad na
Pardubické ulici je
zpřístupněn výtahem, který
je pro uživatele ukryt na
druhé straně budovy, proto
by bylo na místě ho vhodně
označit. Technický stav
rampy u odboru sociálních
věcí komplikuje pohyb
osob na vozíku.

1,5 m

1,5 m

v místě signálního pásu překáží
lavička (není přišroubovaná, lze
posunout)

nedostatečný prostor před
zdvihací plošinou (minimální
rozměry: 1500 mm x 1500 mm)

Děkujeme organizátorům T-Expedice za zajištění příjemného prostředí, jmenovitě Štěpánu Peterkovi, Renée Grenarové, Jakubu Sochorovi, Kateřině Remišové, Anně Korytářové, a Františku
Brašnovi za pomoc a vysvětlení problematiky.

