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1.

ÚVOD

Bezpečnost a bezbariérovost pěší infrastruktury je důležitým faktorem kvality života. Přístupná
dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a
orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomického a společenského uplatnění.
Za osoby se sníženou schopností pohybu či orientace se nepovažují jen zdravotně handicapovaní lidé,
ale spadá sem také početná skupina seniorů, rodičů s malými dětmi, osoby, jejichž pohyblivost je
omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. Za „znevýhodněnou“ skupinu osob se
sníženou schopností pohybu nebo orientace je možné označit až 30% populace, s ohledem na
stárnutí obyvatel se tento podíl bude dále zvyšovat. Ti všichni mohou mít problémy s bezpečným
pohybem a orientací v území. Jedná se o nejvíce zranitelnou část uživatelů dopravního systému
vyžadující ochranu nejen před motorovými vozidly, ale i cyklisty.
Generel bezbariérovosti na území města Dačice (dále jen Generel) je základním koncepčním
dopravně-inženýrským dokumentem v oblasti rozvoje pěších dopravních tras a udržitelného rozvoje
dopravy města. Tento dokument bude sloužit pro další rozhodování a koordinaci akcí v oblasti
realizace bezbariérových tras na území města Dačice. Dále bude používán jako příloha k projektovým
dokumentacím, předkládaným v rámci dotačních titulů Národního rozvojového programu mobility
pro všechny (NRPM) 2016-2025.
Generel řeší komplexně vedení navržených ucelených řetězců bezbariérových tras propojující
jednotlivé dopravní cíle, zejména pak významné veřejné budovy, důležité zaměstnavatele a veřejnou
dopravu. U těchto řetězců tras je zpracována analýza a hodnocení současného stavu a návrh úprav s
cílem zajistit užívání tras pro všechny osoby.
Řešené území generelu je definováno zadáním, jedná se o území města Dačice bez odloučených částí
obce.

1.1.

VÝCHOZÍ PODKLADY
Územní plán města Dačice, říjen 2009
Strategický plán města Dačice 2009-2015, červen 2009
ČSN 736110 Navrhování místních komunikací
Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb (dále jen vyhláška 398/2009 Sb.)
Metodika k vyhlášce 398/2009 Sb., srpen 2011.

1.2.

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉ SITUACE

Město Dačice je přirozeným centrem jihovýchodní části Jihočeského kraje, resp. jihozápadní Moravy.
To je dáno nejen jeho polohou na rozhraní dvou krajů, ale především regionálním významem pro
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spádové území. Tento význam dokládá rozsah služeb, které jsou zde k dispozici nejen pro obyvatele
města, ale i pro obyvatele okolních sídel. V současné době město eviduje zhruba 7,5 tis. obyvatel,
území obce s rozšířenou působností pak kolem 19,2 tisíc obyvatel.
Dostupnost dopravy je pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace obecně
nedostatečná a tak část populace řeší problémy s dostupností dopravy přesunem k osobní
automobilové dopravě. Dalším kritickým místem je přetrvávající bariérovost řady budov státních a
veřejných institucí a služeb. Jedná se převážně o přístup k úřadům, obchodům, školám, sociálním,
zdravotním a rekreačním zařízením. Při zpřístupňování budov je zanedbávána potřeba jejich
propojení s bezbariérovou pěší trasou či bezbariérovou dopravou zavedenou v rámci města. Není
možné zaměřit se na realizaci jednotlivých projektů bez jejich vzájemného propojení.
Program bezbariérového města vychází z vládní iniciativy. Vláda ČR již v roce 2004 stanovila Národní
rozvojový program mobility pro všechny, jehož účelem je zajištění podpory záměrů na vytváření
komplexních řetězců bezbariérových tras ve městech a obcích. Jedná se o program budování
ucelených bezbariérových tras, ve kterém jde především o odstraňování bariér při pohybu po městě,
vstupu do budov a zpřístupňování veřejné dopravy. V první řadě se jedná o budovy veřejných institucí
a služeb, o zařízení veřejné dopravy a o zařízení pro vzdělávání, kulturu a sociální a zdravotní zařízení.
Problematika je zakotvena také ve Strategickém plánu města Dačice, přednostně se jedná o program
A, Program pro rozvoj dopravy a technické infrastruktury, problematiky se rovněž dotýká program B,
Program pro rozvoj kvality života a program D, Program pro rozvoj kvality prostředí pro život.

2.

ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJOVÉHO PROGRAMU

Základní strategické cíle vymezují hlavní požadavky na zajištění podmínek pro pohyb všem osobám.
Tyto cíle jsou specifikovány tři. První cíl vymezuje skupiny obyvatel A1 až A3, které jsou
znevýhodněny při pohybu nebo orientaci. Druhý cíl vymezuje základní stavební charakteristiku
infrastruktury a třetí cíl vymezuje podmínky dočasných staveb a mobiliáře.
Strategický cíl A
Zajištění kvalitní funkční a bezpečné dopravní infrastruktury pro osoby se sníženou schopností
pohybu nebo orientace ve 3 skupinách.
· A1 - osoby pokročilého věku, těhotné ženy
· A2 - osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let
· A3 - osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením
Strategický cíl B
Veřejné budovy, chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody,
chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný
a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními
chodci, zejména pak musí splňovat vyhlášku 398/2009 Sb.
3

Generel bezbariérovosti

Strategický cíl C
Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních
zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí
respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru.

3.

OPATŘENÍ

Opatření jsou kroky, které vedou k naplňování strategických cílů, v případě této dokumentace a
města Dačice se jedná o strategický cíl A – Zajištění kvalitní funkční a bezpečné dopravní
infrastruktury pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace a zčásti strategický cíl B,
mimo odstraňování bariér ve veřejných budovách, resp. budovách občanského vybavení. Kritérium
dostatečné úpravy zabezpečující užívání trasy všemi osobami je soulad s ČSN 736110 Navrhování
místních komunikací, ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a
stanoviště a vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Zpřístupňování dopravy se dělí na dvě části a to zpřístupňování
komunikací pro chodce a veřejné dopravy a zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby.

3.1.

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CHODCE A VEŘEJNÉ DOPRAVY

Požadavky pro splnění strategického cíle A – skupina A1
·

Výškové rozdíly pochozí plochy nesmí být vyšší než 20 mm.

Požadavky pro splnění strategického cíle A – skupina A2
·
·

Výškové rozdíly pochozí plochy nesmí být vyšší než 20 mm
Minimální manipulační prostor musí být 1200/1500 mm při otáčení 90-180° a kruh průměru
1500 mm při otáčení o více než 180°

Požadavky pro splnění strategického cíle A – skupina A3
·
·
·

·
·
·

Výškové rozdíly pochozí plochy nesmí být vyšší než 20 mm
Minimální manipulační prostor musí být 1200/1500 mm při otáčení 90-180° a kruh průměru
1500 mm při otáčení o více než 180°
Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky musí být ve výšce 600-1200 mm nad podlahou
a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha
před těmito ovládacími prvky smí mít sklon do 2% a musí mít šířku nejméně 1000 mm a
hloubku nejméně 1200 mm.
Přirozená vodící linie může být přerušena maximálně na délku 8,0 m nebo doplněna umělou
vodící linií.
Podélný sklon komunikací pro chodce může být maximálně 8,33% a příčný sklon max. 2%.
Na úsecích s podélným sklonem větším než 5% a delších než 200 m musí být zřízena
odpočívadla o délce 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše 2%.
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·
·
·

Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí
prostor místně zúžen až na 900 mm.
Snížený obrubník s menší výškou než 80 mm nad pojížděným pásem musí být opatřen
varovným pásem.
Na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty s výškovým rozdílem menším než 80
mm musí být zřízen hmatný pás šíře 300-400 mm, který je součástí bezpečnostního odstupu.

V této souvislosti upozorňujeme, že v příloze č. 2 metodiky k vyhlášce 398/2009 Sb., kterou v srpnu
2011 vydalo MMR ČR, se v komentáři k bodu 1.2.5 uvádí „Hmatově a vizuálně neoddělený způsob
vedení cyklistů a pěších na jedné úrovni je v zastavěném území a v rekreačních zónách
z bezpečnostních důvodů nepřijatelný“. Z uvedeného textu je možné dovodit, že běžně provozované
stezky pro chodce a cyklisty podle DZ C9a, resp. C10a, pokud nemají požadované oddělení, jsou pro
vedení bezbariérových pěších tras nepřijatelné. V praxi to znamená, že koncepce pěších tras musí být
harmonizována s řešením cyklistické dopravy.

3.2.

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ BUDOV ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY

Zastávky musí respektovat zásady bezbariérového přístupu a užívání osobami s omezenou schopností
pohybu nebo orientace dle vyhlášky 369/2001 Sb. Obdobné požadavky mají osoby se zavazadly nebo
osoby s dočasným pohybovým omezením.
Zastávky musí respektovat zásady použití nejvíce dvou barev v ploše nástupiště. Hranice
bezpečnostního odstupu musí být vyznačena vizuálně kontrastním pruhem se zarovnanými okraji o
šířce nejméně 0,15 m. Pro tento účel může být použita třetí barva. Zastávka musí být opatřena
nástupištěm šířky 2,50 m v odůvodněných případech 2,00 m. Výška nástupní hrany mezi nástupní
hranou a podlahou nízkopodlažního vozidla musí být nejvíce 160 mm (ČSN 736425). Nástupiště
autobusů musí mít dle vyhlášky 398/2009 Sb. výšku 200 mm.

4.

POSTUP PRACÍ

Práce byly zahájeny vytvořením databáze občanské vybavenosti a dalších významných cílů cest,
zjištěním hlavních zdrojů pěší dopravy na základě hustoty zalidnění podle dat ČSÚ, včetně umístění
domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou (viz. Obrázek 1). Následně byl zpracován základní
koncept bezbariérových tras spojujících vybrané cíle občanské vybavenosti, který zohledňuje
významnou koncentraci obyvatel. Koncept tras a databáze občanské vybavenosti byly projednány
s objednatelem dne 31.8.2016. Po jednáních s objednatelem, která proběhla ve dnech 20.9. a
27.9.2016, byly koncept a databáze dle poskytnutých připomínek upraveny.
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O BRÁZEK 1: V ÝZNAMNÉ CÍLE CEST A DALŠÍ ZÁJMOVÉ LOKALITY ( VLEVO ), HUSTOTA ZALIDNĚNÍ DLE STATISTICKÝCH OBVODŮ ( VPRAVO )

Ve dnech 29.8. až 31.8.2016 bylo provedeno místní šetření tras na celém řešeném území podle
základního konceptu, včetně příslušné fotodokumentace. Doplňující terénní průzkum, reagující na
poskytnuté připomínky se uskutečnil dne 5.10.2016. V průběhu šetření došlo také k dalšímu
upřesnění databáze cílů občanské vybavenosti (viz. kap. Významné cíle a další zájmové lokality).
Následně byl vyhotoven podrobný koncept řetězců bezbariérových tras (dále jen bezbariérová síť),
včetně klasifikace (viz. Obrázek 2) podle dále uvedených hodnocení. Tento koncept byl dne
11.10.2016 zaslán objednateli, finální soubor připomínek objednatele byl doručen dne 19.10.2016.

O BRÁZEK 2: K ONCEPT PODROBNÝCH ŘETĚZCŮ BEZBARIÉROVÝCH TRAS ( BEZBARIÉROVÁ SÍŤ )
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Vyhotovená dokumentace, popisující cíle, zaměření, návrh a hodnocení stávající bezbariérové sítě, je
výchozím dokumentem pro všeobecnou diskusi ke koncepci pěší dopravy. Předpokládá se, že bude
předložen všem zainteresovaným partnerům a k následnému veřejnému projednání.

4.1.

HODNOCENÍ BEZBARIÉROVÉ SÍTĚ

Bezbariérová síť je tvořena třemi skupinami objektů - trasa, zastávka a přechod. Každá skupina má
několik úrovní hodnocení, které se mohou u některých skupin shodovat a které vycházejí z požadavků
na zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy a zpřístupňování budov zajišťujících
dopravní služby (definovaných v předchozí kapitole - viz. kap. Opatření).
Tyto úrovně hodnocení byly vytvořeny za účelem reálnějšího popisu stavu tras, protože kombinace
některých závad nemusí nutně znamenat bariérovost pro celou skupinu pěších, zejména skupina A3 osoby s pohybovým vs. osoby se zrakovým postižením. Pro každou úroveň hodnocení jsou
vyjmenovány pouze nejcharakterističtější prvky, avšak ne zdaleka všechny, které jsou obsaženy
v metodice k vyhlášce.
Součástí hodnocení je rovněž pořízená fotodokumentace některých lokalit. Tento „balík“ fotografií je
koncipován jako samostatná příloha k této dokumentaci.

4.1.1.

TRASA

Trasou se rozumí úseky komunikace, po kterých se pohybuje pěší doprava mezi zdrojem a cílem své
cesty. Zpravidla se jedná o chodník, ale také i komunikaci pro IAD (pokud se vyskytují opatření pro
bezpečnost pěšího provozu). Posuzovány byly hmatové a stavební úpravy na konci trasy (v mapovém
podkladě souhrnně nazvané „obruba“) a v průběhu trasy, stav vodící linie a povrchu chodníku, šířka
komunikace, výskyt doplňkových prvků pro bezpečné vedení pěších v dopravním prostoru a při
křížení jiných pozemních (a kolejových) komunikací, sklony a návaznost na ostatní bezbariérové trasy.
Hodnocení kvality tras a jejich orientační použitelnost pro jednotlivé skupiny pěších:
•

vyhovuje – přístupné skupinám A1, A2 a A3 a akceptovatelné jsou:
· drobné závady povrchu (málo četné úzké trhliny a drobné výtluky)
· absence varovných pásů a kontrastních úprav u krátkých sjezdů
v průběhu trasy, doplňkového vodorovného a svislého značení, či
akustické signalizace
· neúplné hmatové úpravy na koncích tras (signální pás není doveden
k vodící linii apod.)

•

vyhovuje s úpravami – přístupné skupinám A1, omezeně A2 a A3 a úpravu vyžaduje:
· zhoršený stav nebo tvar obruby (sklopený obrubník), zhoršený stav
vodící linie (chybějící v dlouhém úseku, zarostlé trávou)
· zúžení komunikace vlivem dočasných překážek (parkující vozidla a jejich
přesahy, předzahrádky, popelnice)
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·
·

větší podélný sklon komunikace, větší povrchové závady a nerovnosti
absence některého z hmatových prvků na konci trasy (signální nebo
varovný pás), nebo nevhodný materiál a provedení hmatových prvků
(např. žulové kostky s velkými mezerami, absence povrchově kontrastní
úpravy hmatových prvků vůči okolnímu povrchu)

•

nevyhovuje – omezeně přístupné skupinám A1 a A2 a neakceptovatelné jsou:
· chybějící opatření pro bezpečnost chodců v dopravním prostoru (obytná
ulice, pěší zóna, neoddělené vedení cyklistů a pěších na jedné úrovni)
· plošné závady povrchu (kaverny, široké a četné trhliny, ztráta svrchní
vrstvy) nebo nevhodný materiál (štěrk)
· velký podélný sklon komunikace nebo nedostatečná šířka, malý výškový
rozdíl mezi obrubou a přilehlou vozovkou (v průběhu trasy, vyjma
sjezdů)
· nevhodně provedený signální pás (navedení jiným směrem, než je
navazující trasa) a nesnížená/nedostatečně snížená obruba na konci
trasy (včetně absence plynulejší formy nájezdové rampy)
· v souvislosti s obrubou na koncích tras, zejména tvar, výška a povrch
obrubníkové části bylo avizováno (viz. kap. Vypořádání připomínek,
zápis z třetího jednání pracovní schůze, bod č. 6), že z praktického
pohledu vozíčkářů nevyhovuje ve městě Dačice většina obrub

•

chybí – ukončení trasy bez další logické návaznosti na okolní bezbariérovou síť

•

alternativní trasa – návrh na doplnění sítě, nebo alternativa ke stávající trase

O BRÁZEK 3: T RASA NA CHODNÍKU VYHOVUJE ( CHODNÍK MÁ V PRŮBĚHU TRASY VŠECHNY NÁLEŽITÉ VLASTNOSTI – DOSTATEČNÁ ŠÍŘKA , VHODNÝ
PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON , VAROVNÉ PÁSY DOPLNĚNÉ HMATOVÝM A VIZUÁLNÍ KONTRASTEM , ATD .)

8
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O BRÁZEK 4: T RASA NA CHODNÍKU VYŽADUJE ÚPRAVY ( NEROVNÝ A DEGRADOVANÝ POVRCH I OBRUBY , ZAROSTLÉ VODÍCÍ LINIE )

O BRÁZEK 5: T RASA NA CHODNÍKU NEVYHOVUJE ( OBRUBY LOKÁLNĚ SPLÝVAJÍ S

9

VOZOVKOU , NEDOSTATEČNÁ ŠÍŘKA CHODNÍKU , ZVLNĚNÝ POVRCH )

Generel bezbariérovosti

O BRÁZEK 6: T RASA CHYBÍ ( CHODNÍK UKONČEN BEZ LOGICKÉ NÁVAZNOSTI NA DALŠÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ )

O BRÁZEK 7: A LTERNATIVNÍ TRASA ( ZBYTKOVÝ PROSTOR VEDLE KOMUNIKACE JE V

10

SOUČASNOSTI VYUŽÍVÁN JAKO TRASA PRO PĚŠÍ )
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O BRÁZEK 8: V YHOVUJÍCÍ OBRUBA NA KONCI TRASY ( VYSKYTUJE SE SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PÁS , DOPLNĚNÝ HMATOVÝM A VIZUÁLNÍ KONTRASTEM ,
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK , RAMPOVÁ ČÁST , ATD .)

O BRÁZEK 9: O BRUBA VYŽADUJÍCÍ ÚPRAVU ( CHYBÍ SIGNÁLNÍ PÁS , NEVHODNÉ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ VAROVNÉHO PÁSU – PROBLEMATICKÝ JE
ZEJMÉNA PŘEJEZD PRO INVALIDNÍ VOZÍK )

11
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O BRÁZEK 10: N EVYHOVUJÍCÍ OBRUBA ( CHYBÍ OBRUBNÍK A DALŠÍ HMATOVÉ ÚPRAVY - CHODNÍK PLYNULE PŘECHÁZÍ VE VOZOVKU )

4.1.2.

ZASTÁVKA

U zastávek hromadné dopravy (autobusové a vlakové) byly posuzovány zejména prvky nástupiště,
kterými jsou délka a šířka nástupiště, hmatové a vizuální úpravy, výška nástupní hrany, stav a povrch
nástupiště.
Hodnocení kvality zastávek a jejich orientační použitelnost pro jednotlivé skupiny pěších:
•

vyhovuje – přístupné skupinám A1, A2 a A3 a akceptovatelné jsou:
· absence vizuálně kontrastního a hmatového vyznačení bezpečnostního
prostoru (bezpečnostní a orientační pásy)
· absence zastávkového obrubníku (např. Kasselské obruby)

•

vyhovuje s úpravami – přístupné skupinám A1 a A2 a úpravu vyžaduje:
· absence signálního pásu, nebo nástupiště neoddělené od průběžné
komunikace pro pěší (dle obratu cestujících)
· absence svislého dopravního označení
· větší lokální závady povrchu nástupiště, zhoršená kvalita obrubníku

•

nevyhovuje – omezeně přístupné skupinám A1 a neakceptovatelné jsou:
· chybějící nástupiště nebo absence čekací plochy (dle obratu cestujících)
· nedostatečná šířka nebo délka nástupiště
· nízká nástupní hrana

12
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O BRÁZEK 11: Z ASTÁVKA VYHOVUJE ( SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PÁS POVRCHOVĚ A VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ VŮČI OKOLÍ , ZVÝŠENÁ HRANA NÁSTUPIŠTĚ ,
ČEKACÍ PLOCHA – V DOSTAVBĚ ATD .), POZN .: SNÍMEK JE STARŠÍHO DATA A NEREFLEKTUJE SOUČASNÝ STAV ZASTÁVKY

O BRÁZEK 12: Z ASTÁVKA VYHOVUJE S

ÚPRAVAMI ( CHYBÍ HMATOVÉ ÚPRAVY , DISKUTOVAT LZE I NAD VÝŠKOU NÁSTUPNÍ HRANY )

13

Generel bezbariérovosti

O BRÁZEK 13: Z ASTÁVKA NEVYHOVUJE ( NEJSOU DEFINOVÁNY HRANICE NÁSTUPIŠTĚ - CHYBÍ ), POZN .: SNÍMEK JE STARŠÍHO DATA A NEREFLEKTUJE
SOUČASNÝ STAV ZASTÁVKY

4.1.3.

PŘECHOD, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ/PŘEJEZD

Přechod je místo na komunikaci určené pro přecházení chodců, označené příslušnou dopravní
značkou. Místa pro přecházení jsou pouze stavebně upravené úseky chodníku, které usnadňují
přecházení chodců přes komunikaci, ale nenahrazují přechod. Místa pro přecházení však dle zákona o
provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.) nejsou blíže specifikována a zákon pouze
stanoví, že mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet komunikaci (kolejovou dráhu) jen kolmo
k její ose. Přejezd je součástí kolejové dráhy a není součástí pozemní komunikace a může být dále
doplněn i dodatečným vizuálním, zvukovým či fyzickým zabezpečovacím zařízením.
Pro účely studie je tato skupina objektů vymezena „obrubami“ na koncích tras. Hmatová úprava na
koncích tras by pak měla rozlišovat mezi přechodem a místem pro přecházení/přejezdem (hmatové
úpravy pro přejezd a místo pro přecházení jsou shodné). U této skupiny objektů je posuzována jejich
šířka, délka mezi obrubami, účelnost a umístění vzhledem k dopravnímu významu pěší trasy (použití
přechodu vs. místa pro přecházení a odsun od hlavního směru pěší trasy v křižovatce)
Hodnocení kvality a jejich orientační použitelnost pro jednotlivé skupiny pěších:
•

vyhovuje – přístupné skupinám A1, A2, A3 a akceptovatelné jsou:
· délka přechodu až 10 m (nároží křižovatky a v jiných odůvodněných
případech)
· absence vodícího pásu u přechodů nad 8 m

•

nevyhovuje – omezeně přístupné skupinám A1 a neakceptovatelné jsou:
14

Generel bezbariérovosti

·
·
·

neřízené přechody přes více než dva protisměrné jízdní pruhy
šířka přechodu menší než 3 m
místo pro přecházení na hlavním pěším tahu

O BRÁZEK 14: P ŘECHOD VYHOVUJE ( VYHOVUJÍCÍ DÉLKA I ŠÍŘKA , STAVEBNÍ ÚPRAVY - OSTRŮVEK VE VZTAHU K VÝZNAMU PROTÍNAJÍCÍ POZEMNÍ
KOMUNIKACE , UMÍSTĚNÍ A NÁVAZNOST NA OKOLNÍ BEZBARIÉROVOU SÍŤ )

O BRÁZEK 15: M ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ VYHOVUJE ( VYHOVUJÍCÍ DÉLKA A POUŽITÍ VE VZTAHU K VÝZNAMU POZEMNÍ KOMUNIKACE )

15
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O BRÁZEK 16: P ŘECHOD NEVYHOVUJE ( DÉLKA PŘECHODU PŘES 15 M )

O BRÁZEK 17: M ÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NEVYHOVUJE ( DÉLKA PŘECHÁZENÍ PŘESAHUJE 15 M , MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA HLAVNÍ PĚŠÍ TRASE ,
NEVYHOVUJÍCÍ ROZHLED OD P ALACKÉHO NÁM .)

16
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5.

SHRNUTÍ

Cílem Generelu bezbariérovosti je komplexní návrh ucelených řetězců bezbariérových tras,
propojujících jednotlivé dopravní cíle, zejména pak významné veřejné budovy, důležité
zaměstnavatele a veřejnou dopravu. Při návrhu byla zohledněna hustota zalidnění okolní zástavby a
intenzita provozu pěší dopravy. U těchto řetězců tras byla zpracována analýza a hodnocení
současného stavu a návrh úprav s cílem zajistit užívání tras všemi osobami. Navržené trasy mají
celkovou délku bezmála 25 km a propojují jednotlivé základní sídelní jednotky (dále jen ZSJ) Červený
vrch, Dačice-střed, Na dráhách, Peráček, U nemocnice, Za Dyjí a částečně jsou zavedeny i do ZSJ
Toužín a Bílkov. Celkovou délku sítě, včetně rozdělení na dílčí objekty a jejich zatřídění, je doloženo
v následující tabulce (viz. Tabulka 1).
T ABULKA 1: V ÝČET JEDNOTLIVÝCH

PRVKŮ BEZBARIÉROVÉ SÍTĚ VČETNĚ ZATŘÍDĚNÍ , POZN .: ZASTÁVKY JSOU POČÍTÁNY NA JEDNOTLIVÁ NÁSTUPIŠTĚ

TRASA
[km]
VYHOVUJE
VYHOVUJE S ÚPRAVAMI
NEVYHOVUJE
CHYBÍ
∑
ALTERNATIVNÍ

z toho
OBRUBA
[-]

15,63
4,59
1,79
2,82
24,83
4,40

106
145
60
311

PŘECHOD
MÍSTO pro…
PŘEJEZD
[-]

98
37
21
156

ZASTÁVKA
[-]

2
9
8
19

V této souvislosti je nutné poznamenat, že urbanizované a historické území ojediněle nemusí umožnit
beze zbytku zajistit potřebné podmínky pro všechny hendikepované skupiny dohromady. To avšak
neznamená závadnost trasy jako celek, bude vyhovující s lokální omezenou použitelností jako např.
podélný sklon, lokálně nedostatečná šířka a další případy.

5.1.

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY BEZBARIÉROVÉ SÍTĚ

Při detailním průzkumu bezbariérové sítě byly zjištěny některé drobné nedostatky, které se často
opakují, ale i nedostatky závažnějšího charakteru, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
Nedostatkem závažného charakteru jsou zejména „obruby“ hodnocené jako „nevyhovuje“.
Nevyhovující obruby mohou některým skupinám hendikepovaných obyvatel, znemožnit anebo ztížit
přístup k celých úsekům tras, které jsou těmito obrubami vymezeny. Obecně však lze říci, že zásadním
nedostatkem navržené bezbariérové sítě je jakýkoli objekt, klasifikovaný jako „nevyhovující“.
Jako méně zásadní, avšak často se opakující chybu považujeme upřednostňování vozidel při vjezdu na
soukromé parcely, v podobě lokálního snížení nivelety chodníku. Tento případ je podle „Observatoře
bezpečnosti silničního provozu“ pojmenován jako „zvlněný chodník“ a je označován jako závada.
Hlavním důvodem je zejména riziko v zimním období, kdy nejsou díky sněhové pokrývce sklony
zřetelně vidět a v období vznikajících náledí jsou tyto kluzné plochy velmi rizikové nejen pro
bezbariérové skupiny, ale i ostatní uživatele těchto pěších tras. U mnohých vjezdů navíc často chybí
17
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varovný pás pro zrakově hendikepované (viz. Obrázek 18) a obruba chodníku pak plynule přechází ve
vozovku (v delším úseku je taková trasa považována jako nevyhovující).
V návaznosti na problematiku „zvlněných chodníků“ se ojediněle mohou vyskytovat ještě méně
vhodná řešení v podobě úplného přerušení chodníku. Tato místa se pak stávají ve většině případů
místem pro přecházení, která pro zrakově hendikepovanou skupinu pěších bývají často nevhodně až
zmateně hmatově označena.

O BRÁZEK 18: S NÍŽENÉ ČÁSTI CHODNÍKU , TZV . ZVLNĚNÝ CHODNÍK “, V

MÍSTECH SJEZDU ZE SOUKROMÝCH POZEMKŮ A GARÁŽÍ

Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. připouští lokální překážky v podobě městského mobiliáře, staveb
pro reklamu apod., avšak pokud lze jakémukoli lokálnímu omezení průchozího prostoru snadno
předejít, je vhodné se tomu vyvarovat (např. popelnice, mobilní reklamní plochy, apod.). Dalším
příkladem lokálního omezení průchozího prostoru jsou hůře odstranitelné překážky v podobě
předzahrádek, nebo také automobily, které jejich majitelé nechávají stát před vjezdem do garáží (viz.
Obrázek 19). Tyto vozidla pak mohou v některých případech zcela zablokovat průchozí prostor.

18
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O BRÁZEK 19: P ARKUJÍCÍ VOZIDLA OMEZUJÍCÍ PRŮCHOZÍ PROSTOR CHODNÍKU

5.2.

ORIENTAČNÍ ODHAD NÁKLADŮ

Orientační odhad nákladů je proveden pouze pro trasy a zastávky a to za předpokladu:
•

průměrná šířka chodníku k opravě je 2 m

•

průměrná šířka nástupiště zastávky k opravě je 2,5 m a délka 12 m

Ceny jsou pouze orientační, zahrnují hmatové a další stavební úpravy (bez přeložek inženýrských sítí),
nezahrnují DPH ani projekční a přípravné práce. Výsledná orientační cena je doložena v následující
tabulce (viz. Tabulka 2). Případné speciální nasvětlení přechodů je možné kalkulovat v ceně cca 100
000 Kč za 1 přechod, tabulka však tyto kalkulace nezahrnuje.
T ABULKA 2: O RIENTAČNÍ KALKULACE NÁKLADŮ NA DOKONČENÍ CELÉ BEZBARIÉROVÉ SÍTĚ A 1. ETAPY

BEZBARIÉROVÁ SÍŤ

VYHOVUJE
VYHOVUJE S ÚPRAVAMI
NEVYHOVUJE
CHYBÍ
∑

TRASA

ori enta ční
cena

[km]

[Kč/m ]

15,63
4,59
1,79
2,82
24,83

1. ETAPA
ZASTÁVKA

ori enta ční
cena

[-]

[Kč/m ]

2

800
1500
1650
22 020 000

19

2

2
9
8

900
1700

19

651 000

TRASA

ori entační
cena

[km]

[Kč/m ]

8,00
0,65
0,27
0,22
9,14

800
1500
1650
2 576 000

2
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6.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Město je charakterizováno radiálním uspořádáním uliční sítě po obou stranách řeky Moravská Dyje se
středem v místě historického jádra. S ohledem na toto uspořádání doporučujeme upřednostnit výběr
několika hlavních pěších tras jako 1. etapu realizace. Tento výběr vychází jednak hierarchie
nadřazenosti místních komunikací, podél kterých se trasy nacházejí a jednak z hustoty obytné
zástavby (viz. Obrázek 20).
Vybrané hlavní pěší trasy by měly být postupně kompletovány, přičemž doporučujeme zaměřit se
především na prvky, úseky a objekty zařazené do kategorie „nevyhovuje“ a „chybí“.

O BRÁZEK 20: C ELKOVÁ SÍŤ BEZBARIÉROVÝCH PĚŠÍCH TRAS ( VLEVO ), VÝBĚR HLAVNÍCH PĚŠÍCH TRAS PRO 1.

7.

ETAPU ( VPRAVO )

VÝZNAMNÉ CÍLE A DALŠÍ ZÁJMOVÉ LOKALITY

Turistické a kulturní cíle
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Státní zámek Dačice / Městské muzeum a galerie / Zámecký park - Havlíčkovo nám. 85
Městská radnice / Infocentrum Dačice - Palackého nám. 1
Starý zámek - Krajířova 27/I
Kostel sv. Vavřince / Renesanční věž - Göthova 152
Barokní klášter / Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského - Jemnická 21
Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána / Starý hřbitov - 9. května
Mariánský sloup (Loreta) - Havlíčkovo nám.
Letecké muzeum Viléma Götha - Palackého nám. 58
Tvrz Dačice - Krajířova 24
Kulturní dům Beseda / 3D Kino - Palackého nám. 4
Městský hřbitov Dačice - Kapetova 57
Letní kino - Zámecký park
Katolický dům / Kino - Masarykova 295
20
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·
·

Lesopark U Třech křížů - U Třech křížů
Přírodní rezervace Toužínské stráně - Toužínská

Instituce, svazy a spolky
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Městská knihovna Dačice - Pantočkova 89
Městský úřad - radnice (turistické cíle) - Palackého nám. 1
Městský úřad - starý zámek (turistické cíle) - Krajířova 27/I
Finanční úřad / Katastrální úřad - Komenského 39
Úřad práce - Antonínská 7
Základní škola / Gymnázium - B. Němcové 213
Základní škola - Komenského 7
Základní škola - Neulingerova 108
Základní škola - Bratrská 19
Základní umělecká škola - Antonínská 93
Mateřská škola - Bratrská 177
Mateřská škola / Dětské hřiště - Sokolská 163
Mateřská škola / Dětské hřiště - B. Němcové 444
Mateřská škola / Dětské hřiště / Dům dětí a mládeže - Za Lávkami 273
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb - nám. Republiky 86
Střední škola technická a obchodní Dačice - Vápovská 277
Městská policie - Palackého nám. 62
Policie ČR - Havlíčkovo nám. 98
Česká pošta - Göthova 71
Záchranný hasičský sbor Dačice - Tyršova 531
Nemocnice Dačice / Poliklinika - Antonínská 85
Dům s pečovatelskou službou / Svaz tělesně postižených - Bratrská 221
Dětské dopravní hřiště - A. Dvoříka 18
OCA - Antonínská 15
Sociálně terapeutická dílna - U Nemocnice 87
Chráněné bydlení a chráněná dílna - Tř. 9. května 161 (areál CENTROPEN)
Domov pro seniory - Antonínská 85
Lékaři - Tř. 9. května 161 (areál CENTROPEN)
Lékaři - Strojírenská 160 (areál THK)
Městský hřbitov - Kapetova 57

Sport a rekreace
·
·
·
·
·

Kancnýřův sad - Palackého nám.
Koupaliště Dačice - Dlouhá 568
Sportovní hala / Sokolovna - Sokolská 40
Kuželna / TJ Centropen - Sokolská 565
Sportcentrum Rockhill - Jemnická 305
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·
·
·
·
·
·
·

Fitness Oáza - Třída 9. května 25
Sportovní stadion - Bratrská 228
Skateboardové hřiště - Vápovská
Workoutové hřiště - Dlouhá
Dětské hřiště / odpočinková zóna - Nivy
Dětské hřiště / odpočinková zóna - Neulingerova
Dětské hřiště / hrací zóna - V Kaštanech

Firmy
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Česká spořitelna - Palackého nám. 33
ČSOB - Göthova 149
GE Money Bank - Palackého nám. 39
Waldviertler Sparkasse Bank - Palackého nám. 31
Komerční banka - Palackého nám. 3
Drogerie - Palackého nám. 43
Potraviny u Štěpánů - Palackého nám. 44
Norma - Palackého nám. 53
Flop - Krajířova 15
Penny Market - Vápovská 306
Lidl - Krajířova 16
Jednota (COOP) - B. Němcové 539

Lokální zaměstnavatelé
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CENTROPEN - Třída 9. května 161 (250-499 zam.)
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH - Strojírenská 160 (500-999 zam.)
Nemocnice Dačice - Antonínská 85 (100-199 zam.)
Město Dačice - Krajířova 27 (100-199 zam.)
Federal-Mogul Valvetrain - Strojírenská 160 (250-499 zam.)
TEKABEN - Strojírenská 160 (50-99 zam.)
VNP - Bílkov 110 (50-99 zam.)
DRUŽINA - Masarykova 277 (50-99 zam.)
FCC Dačice - U Stadionu 50 (50-99 zam.)
Gaudlitz Precision - Dělnická 413 (50-99 zam.)
PKD - Dělnická 413 (100-199 zam.)
Jaroslav Pokorný - Dělnická 532 (50-99 zam.)
VSP - KOVO, Ke Karlovu 340 (20-49 zam.)
HM-METAL - Bílkov 111 (50-99 zam.)
VNP - Bílkov 110 (50 - 99 zam.)

Doprava
·

Vlaková stanice - Dačice
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·
·
·
·
·
·

8.

Vlaková zastávka
Dačice město
Autobusové nádraží
Dačice, aut.nádr.
Zastávky MHD, VLD na pěších trasách území města Dačice
Záchytné parkoviště 1 a parkoviště 2 v ul. Berky z Dubé

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Dle zápisu z 1. pracovní schůze konané dne 20.9.2016, připomínky/návrhy na úpravu byly zohledněny
následovně:
1. turistické cíle - vypustit renesanční věž a Tvrz Dačice, doplnit lokality Tři Kříže a Toužínské stráně
. Doporučujeme tyto turistické cíle navržené zpracovatelem zatím nevypouštět, seznam cílů
bude pouze doplněn dle dalších návrhů.
. Tři Kříže (lesopark U Třech křížů) a Toužínské stráně (přírodní rezervace) doplněny (vhodné
konzultovat - doplněn pouze námět tras).
2. instituce - doplnit OCA, sociálně terapeutickou dílnu, připravované chránné bydlení a
chráněnou dílnu v areálu f. CENTROPEN, obvodní lékaře + lékaři v THK a CENTROPEN,
stomatology a připravovaný domov pro seniory v nemocnici
. OCA (Antonínská 15), sociálně terapeutická dílna (U Nemocnice 87), připravované chráněné
bydlení a dílna v areálu CENTROPEN (Tř. 9. května 161), lékaři v areálu CENTROPEN (Tř. 9.
května 161), lékaři v areálu THK (Strojírenská 160), připravovaný domov pro seniory
(Antonínská 85) - doplněno.
3. sport, rekreace - doplnit pěšinu kolem kravína na Nivy, připravované cyklostezky,
připravovanou naučnou stezku „Kázek“, dětské dopravní hřiště a ostatní veřejně přístupná
dětská hřiště ve městě
. Pešina kolem kravína na Nivy a naučná stezka Kázek bude doplněna po jednání na dalším
pracovním výboru (vhodné konzultovat - doplněn pouze námět tras).
. Připravované cyklostrasy dosud doplněny nebyly (nutno obdržet trasy). Dětské dopravní
hřiště (A. Dvoříka 18 - vhodné konzultovat - doplněn pouze námět trasy).
. Veřejně přístupná dětská hřiště - bráno v potaz, viz připomínkovaný seznam zájmových
lokalit.
4. firmy - ponechat pouze bankovní firmy + doplnit firmy v lokalitě Ke Karlovu
. Ponechány jsou pouze bankovní firmy - nebankovní firmy jsou z dílčího seznamu vymazány
(zachováno v seznamu pod kapitolou „6. Doprava“).
. Firmy v lokalitě Ke Karlovu doplněny - KOVO (Ke Karlovu 340), HM-METAL (Bílkov 111) a VNP
(Bílkov 110) doplněny do seznamu.
5. ostatní - bude neobsazeno
. Jockey Club Malý Pečín odstraněn.
. Sekce „Ostatní“ odstraněna.
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6. doprava - doplnit připravované záchytné parkoviště v ul. Berky z Dubé
. Záchytné parkoviště dosud doplněno nebylo (nutno obdržet podklady).
7. pro tělesně postižené občany je obecně prioritní trasa - bydlení - lékaři /obecně), lékárny obchody - kultura
. Zadavatel studie dosud nevyslovil požadavek o zařazení lékáren a obchodů na seznam
zájmových lokalit.
8. stávající bezbariérová opatření jsou většinou nevyhovující pro silně tělesně postižené občany,
např. Česká pošta, výtah v poliklinice, ČSOB
. Dle zadání studie bezbariérovosti neobsahuje hodnocení a řešení přístupu do samotných
budov zájmových lokalit (parkoviště před Českou poštou nelze se stávající koncepcí rozložení
dopravních ploch vyřešit).
9. řada institucí nejeví zájem vyjít vstříc tělesně postiženým občanům při řešení bezbariérovosti
(schody do KB, Moneta)
. Bráno v potaz, dále viz. bod č. 8.
10. stávající řešení bezbariérových WC podle platné normy není plně dostačující pro tělesně
postižené s kombinovaným hendikepem
. Bráno v potaz (možno zařadit veřejné WC na seznam zájmových lokalit).
Dle zápisu z 2. pracovní schůze konané dne 27.9.2016, připomínky/návrhy na úpravu byly zohledněny
následovně:
1. doplnit kostru tras o bezbariérové propojení na nový městský hřbitov u Borku
. Trasa doplněna, nový hřbitov zařazen na seznam zájmových lokalit (řešení parkování v místě
vchodu do hřbitova není předmětem zadání)
2. budova pošty - současná plošina je prakticky nepoužitelná vzhledem k blízkosti vstupních
automatických dveří
. Bráno v potaz, dále viz. bod č. 8 ze zápisu z 1. pracovní schůze.
3. vjezd do areálu THK z ulice Vápovská (k bývalému fotbalovému hřišti) 2x zvýšený obrubník
. Bráno v potaz, dále viz. bod č. 8 ze zápisu z 1. pracovní schůze.
4. příjezd k novému hřbitovu u Borku - velká nerovnost chodníku z důvodu prorůstajících kořenů
. Bráno v potaz, dále viz. bod č. 1.
5. z návrhu bezbariérových tras odstranit ulici Soukenická - je sjízdná pouze za dobrých podmínek
. Ulice Soukenická bude odstraněna na základě dalšího jednání, doporučujeme zatím zařadit
do kategorie bezbariérových tras pro omezenou skupinu uživatelů.
6. místo toho přidat bezbariérovou trasu z Havlíčkova náměstí „pozadu“ na poštu (ul. Na
Příkopech a Vlašská)
. Trasa „pozadu“ k České poště přidána (vhodné konzultovat - doplněn pouze námět trasy).
7. cílový bod Jockey klub Malý Pečín vymazat z mapy
. Cílový bod vymazán z mapy a ze seznamu zájmových lokalit.
8. cílový bod Tvrz Dačice vymazat z mapy
. Bráno v potaz, dále viz. bod č. 1 ze zápisu z 1. pracovní schůze.

24

Generel bezbariérovosti

9. účastníci projevili značný zájem o zřízení bezbariérového propojení mezi zámeckým parkem (od
Motelu Dačice) a lokalitou Nivy
. Trasa doplněna (vhodné konzultovat - doplněn pouze námět trasy).
Dle závěru ze 3. pracovní schůze konané dne 18.10.2016, připomínky/návrhy na úpravu byly
zohledněny následovně:
1. Navrhovanou trasu od rybníka Peráček k cestě od motelu (2ES) na Nivy požadujeme zrušit
(prudký svah).
. Trasa zrušena.
2. Do návrhu tras zařadit celou ulici Svobodova po výjezd na ul. Berky z Dubé.
. Trasa zařazena.
3. Do tras zařadit celé návrhy cyklostezek (viz přílohy).
. Trasy doplněny (potřeba zjistit režim provozu? Čistě cyklistickou stezku nemá smysl do
bezbariérových tras zařazovat).
4. Trasa v ul. Na Peráčku (výkres č. 3) již vyhovuje – byla zde zřízena nově obytná zóna.
. Bráno v potaz.
5. Mezi cíle zařadit letní kino v parku (výkres č. 3), kino v Katolickém domě (ulice Masarykova),
drogerii na Palckého nám., některé prodejny potravin a smíšeného zboží (Lídl, COOP jednota,
Penny market, Flop, Norma, Potraviny Štěpán), dvě plánovaná parkoviště v ul. Berky z Dubé. Z
cílů vyřadit objekt Družiny (výkres č. 4) patrně omyl.
. Do seznamu zájmových lokalit je nově zařazeno Letní kino a kino v Katolickém domě
(Turistické a kulturní cíle), dále Drogerie, Lidl, Jednota - COOP, Penny market, Flop, Norma,
Potraviny u Štěpánů (Firmy) a dvě plánovaná parkoviště v ul. Berky z Dubé (Doprava)
. Družina Dačice - zaměstnavatel zhruba 50 až 99 (viz. seznam zájmových lokalit) dosud
nebyla odstraněna, vhodné konzultovat.
6. Přechody a místa pro přecházení – z praktického pohledu vozíčkářů vyhovují pouze v ul.
Jemnická, Kapetova, Palackého nám., Krajířova, Tř. 9. května, Svatopluka Čecha, částečně
Havlíčkovo nám. a Vápovská. Většina ostatních nevyhovuje zejména pro prudký nájezd na
krátké vzdálenosti a pro sníženou obrubu z velkých kamenných kostek.
. Bráno v potaz.
7. V rámci přístupu do veřejných budov zřídit ve „věži" OCA v Antonínské ulici bezbariérový výtah
(kanceláře pojišťoven, masáže, projekční kanceláře apod).
. Bráno v potaz.
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ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma

ČSÚ

Český statistický úřad

DPH

Daň z přidané hodnoty

DZ

dopravní značení

IAD

individuální automobilová doprava

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

NRPM

Národní rozvojový program mobility pro všechny

ZSJ

základní sídelní jednotky
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