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4. Metodika mapování a zpracování auditu bezbariérovosti 

Mapování, analýza zmapovaných údajů a následné zpracování auditu bezbariérovosti je postaveno vedle technických 
norem především na znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj, účinnost od 18.11. 2009). 

4.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání 
Je nutné zdůraznit, že všem striktním požadavkům výše zmíněné vyhlášky neodpovídá v mapovaných městech praktic-
ky žádná stavba. Pro praktický dopad auditu bezbariérovosti a zpřehlednění výsledků mapování proto používáme me-
todiku, která vychází kromě výše zmíněné vyhlášky č. 398/2009 Sb. také z „Metodiky mapování přístupnosti objektů z 
pohledu osob s omezenou schopností pohybu“, kterou zpracovala Pražská organizace vozíčkářů. Její výběr důležitých 
parametrů bezbariérového užívání staveb (viz níže) doplňujeme v auditu informacemi o dalších hodnocených atribu-
tech (resp. bariérách), zejména pak těch, které se týkají osob s omezenou schopností orientace. 
 
Základem k celkovému označení veřejně přístupných staveb za bezbariérové, částečně bezbariérové nebo bariérové 
jsou níže popsané požadavky (vycházející z metodiky Pražské organizace vozíčkářů): 
 
Bezbariérový objekt 

Bezbariérový je celý objekt nebo jeho části, které jsou určené k používání veřejností, alespoň s jedním bezbarié-
rovým vstupem. 
Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. 
Výška prahů uvnitř objektu je maximálně 2 cm. 
Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při 
délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm. 
Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 
cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm a hloubka 125 cm. 
Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku. 

 
Částečně bezbariérový objekt 

Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, 
při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm. 
Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm. 
Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 70 
cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm a hloubka 110 cm; nebo plošina, jejíž rozměry jsou minimálně: šířka 
dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm  a hloubka 90 cm. 
Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.  

 
Bariérový objekt 

Bariérový objekt nesplňuje minimálně jeden požadavek z požadavků pro částečně bezbariérové objekty (viz výše). 

4.2. Dopravní infrastruktura 
V rámci dopravní infrastruktury jsou posuzovány zastávky hromadné dopravy (zde autobusové zastávky), přechody pro 
chodce a místa pro přecházení a úseky pro pěší. Podobně jako u staveb je v hodnocení auditu a v mapových podkla-
dech použito určité zjednodušení klasifikace na „bariérové, částečně bezbariérové a bariérové“, přičemž dělícími krité-
rii jsou významné požadavky/parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb a hodnoty z metodiky Pražské organizace vozíčkářů. 
 

4.2.1. Zastávky hromadné dopravy 

Bezbariérové zastávky 
Nástupní  hrana  zastávek  musí  být  ve  výšce  nejméně  20  cm  nad  přilehlou  hranou vozovky (u změn dokončených 
staveb 160 cm), uspořádání čekárny a označníku je dle vyhlášky (např. průchozí šířky). Nástupiště zastávek jsou vybave-
na vodící linií, signálním pásem a dalšími hmatovými a kontrastními prvky (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb). 
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Částečně bezbariérové zastávky 
(pro účely tohoto generelu zastávky bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, avšak bariérové pro osoby 
s omezenou schopností orientace) 
Nástupní  hrana  zastávek  je  ve  výšce  nejméně  20  cm  nad  přilehlou  hranou vozovky (u změn dokončených staveb 
16 cm), uspořádání čekárny a označníku je dle vyhlášky (např. průchozí šířky). Nástupiště zastávek nejsou vybavena 
vodící linií, signálním pásem a dalšími hmatovými a kontrastními prvky (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb). 
 
Bariérové zastávky 
Nástupní hrana zastávek není v minimální požadované výšce 20 cm nad přilehlou hranou vozovky (u změn dokonče-
ných staveb 16 cm) nebo/a nesplňuje další požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (např. požadavky na hmatové a kon-
trastní prvky). 
 

4.2.2. Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Mapovány byly veškeré parametry/požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Řadu z nich splnily všechny přechody a místa 
pro přecházení, zde jsou ty důležité, které byly v Mnichově Hradišti dělícími kritérii pro hodnocení na bariérové, částeč-
ně bezbariérové a bariérové: 
 
délka přechodu (m) 
přechod v šikmém směru 
přechod v oblouku (r < 12 m) 
osvětlení přechodu 
vizuální signalizace 
signální pásy 
varovné pásy 
vodící pás (nutný,  je-li trasa přecházení delší než 8 m nebo v oblouku o poloměru menším než 12 m nebo v šikmém směru) 
ochranný ostrůvek (nutný, je-li trasa přecházení delší než 7 m (u neosvětlených přechodů, u změn dokončených staveb)) 
signální pásy v ose přecházení 
signální pásy napojené na vodicí linie 
oddělené signální pásy od varovných (u přechodů pro přecházení) 
výška snížené části obrub. do 2 cm 
výška obrubníků u konce varovných pásů (≥ 8 cm) 
sklon nájezdové rampy max. 12,5% 
vodorovné dopravní značení (není u míst pro přecházení) 
 

Bezbariérové přechody a místa pro přecházení 
Takto byly vyhodnoceny ty přechody, které nevykazovaly nedostatky ve výše uvedených kritériích, s případnou výhra-
dou k výšce obrubníků u konce varovných pásů (≥ 8 cm) - ta je dodržena spíše výjimečně. 
 
Částečně bezbariérové přechody a místa pro přecházení 
Pro účely tohoto generelu byly takto vyhodnoceny ty přechody a místa pro přecházení, které jsou bezbariérové pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, avšak bariérové pro osoby s omezenou schopností orientace (především kvůli 
chybějícím signálním, varovným nebo/i vodícím pásům). 
 

Bariérové přechody a místa pro přecházení 
Takto byly vyhodnoceny přechody a místa pro přecházení bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu či orien-
tace. 
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4.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob 

Z pohledu osob s omezenou schopností pohybu představují nejčastější problémy na chodnících a veřejných prostran-
stvích úzké šířky chodníků a místy nerovnosti či příkrý sklon pochozí plochy v podélném nebo příčném směru. V rámci 
hodnocení bylo ustoupeno ze striktních požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. a jako bezbariérové jsou vyhodnoceny i 
ty úseky chodníků, které mají min. průchozí šířku 150 cm. V budoucí výstavbě nových chodníků je nicméně nutné 
postupovat podle zmíněné vyhlášky. 
 
Z pohledu osob s omezenou schopností orientace jsou nejčastějšími závadami obrubníky nižší než 8 cm bez varovných 
pásů, což se (mimo jiné případy) vyskytuje nejčastěji v místech, kde chodník protíná vjezd do dvora. Tento nedostatek 
je na různých mapovaných místech v generelu zmiňován, avšak vzhledem k velkému množství výskytu nejsou popsány 
všechny případy. Tato závada není promítnuta do hodnocení úseků tras v rámci (bez)bariérovosti. 
 
 

Hodnocení a princip značení úseků a bariér v mapové části generelu 
(systém hodnocení vychází z praktických zkušeností hendikepovaných a z metodiky Pražské organizace vozíčkářů) 
 
A) Lokální bariéry - bodové značení 
V mapové části generelu jsou bodově značeny „lokální bariéry“. K většině lokálních bariér je připojen také vysvětlující 
popisek nebo/i fotografie. Takto jsou v mapových podkladech značeny bariéry lokálního charakteru, které se nevysky-
tují po celých délkách úseků (např. zúžení chodníku, vyšší příčné a podélné sklony, chybějící vodicí linie, apod.). V ma-
pových podkladech jsou znázorněny červeným kosočtvercem s piktogramem vozíčkáře nebo „přeškrtnutého 
oka“ (symbolické označení pro bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby se zrakovým omezením). 
 
B) Úseky komunikací - liniové značení 
Barevnými liniemi jsou v mapové části generelu označeny mapované úseky komunikací. Jednotlivé barvy odpovídají 
klasifikaci úseků na bariérové, částečně bezbariérové, bezbariérové  a úseky se smíšeným provozem pěších a motoro-
vých vozidel (viz níže). Dělení posuzovaných úseků je dáno změnou typu povrchu nebo výraznou lokální bariérou či pře-
chodem pro chodce nebo místem pro přecházení. Je třeba zdůraznit, že typ zdravotního omezení a fyzická zdatnost 
hendikepovaných je natolik individuální záležitostí, že níže uvedená klasifikace je pouze snahou o jakousi generaliza-
ci naměřených údajů a jejich přehlednější zobrazení nad mapovým podkladem.  
 
Bezbariérové úseky (v mapách zelené linie) 
Takto jsou hodnoceny ty úseky, které jsou bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu bez dopomoci dru-
hé osoby. 
 
Částečně bezbariérové úseky (v mapách oranžové linie) 
Jde o úseky, které jsou bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu s dopomocí druhé osoby. Na úseku se 
vyskytují bariéry, které nepředstavují pro hendikepované velkou překážku v pohybu. (jde např. o lokální zúžení chodní-
ků na  80 až 90 cm (pro některé širší vozíky je i takovéto zúžení zásadní bariérou); příčné sklony 4 - 7 % při současně 
max. podélného sklonu 4 % nebo 2 - 4 % při podélném sklonu 4 - 12,5 %; podélné sklony 6 - 8 % v neomezené délce nebo 
8 - 12,5 % do 9 m délky nebo 12,5 - 16,5 % do 3 m délky; 1 schod, menší nerovnosti povrchu, aj.) 
 
Bariérové úseky (v mapách červené linie) 
Takto jsou hodnoceny ty úseky, které jsou bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bariéry jsou zde zásad-
ními překážkami a pomoc druhé osoby zde bývá komplikovaná nebo dokonce nemožná či zdraví a život ohrožující. (jde 
např. o lokální zúžení chodníků pod 80 cm; příčné sklony 7 % a vyšší nebo 4 % a vyšší při současně podélném sklonu 4 - 
12,5 %; podélné sklony nad 8 % v délce nad 9 m nebo nad 12,5 % do 9 m délky nebo nad 16,5 % do 3 m délky; schody, 
velké nerovnosti povrchu) 
 
Úseky se smíšeným provozem pěších a motorových vozidel (v mapách přerušované linie - zelené, oranžové, červené) 
Zelenými přerušovanými čárami jsou v mapových podkladech označeny ty úseky komunikací, kde je malá frekvence 
provozu motorových vozidel (např. vlivem zákazů vjezdu) a vozovka slouží ke smíšenému provozu pěších a motorových 
vozidel (např. jen rezidentů). Oranžovými přerušovanými liniemi jsou označeny ty úseky, u kterých je průchod omezen 
podélným sklonem nebo drobnými nerovnostmi. Červenými přerušovanými liniemi jsou značeny úseky, kde je velká 
frekvence provozu motorových vozidel nebo/a velké nerovnosti pochozí plochy či příkré podélné sklony. 
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5. Celkové hodnocení bezbariérovosti Mnichova Hradiště 
 

Město Mnichovo Hradiště v oblasti bezbariérového užívání komunikací a staveb nijak nevybočuje ze standardu 
měst ČR podobné velikosti a členitosti intravilánu. Vyskytují se zde četné bariéry v pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu či orientace jak na chodnících a veřejných prostranstvích, tak v užívání většiny veřejně přístup-
ných staveb.  
 

5.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání 

Striktní ustanovení a parametry vyhlášky č. 398/2009 Sb. prakticky splňuje málokterý objekt. S výhradou (mezi 
které patří nejčastěji nedostatky bezbariérově upravených WC a absence madel dveří), bylo jako bezbariérových 
staveb vyhodnoceno celkem osm mapovaných objektů. 
 
Pro osoby se zrakovým omezením nejsou v žádném mapovaném objektu na stěnách instalovány orientační štítky 
s Braillovým písmem. 
 
Hendikepovaní mají možnost využívat tzv. EUROklíče, které slouží k otevírání speciálně upravených zámků dveří 
(většinou na toaletách). V Mnichově Hradišti jsou však tímto zámkem osazeny pouze dveře u WC v objektu čerpa-
cí stanice Benzina v ulici  Víta Nejedlého. EUROklíče distribuuje v Mnichově Hradišti pracoviště úřadu práce na 
adrese Jiráskova 1533, M. Hradiště.  
 
 

Bezbariérové stavby občanské vybavenosti 
Bezbariérovými stavbami občanské vybavenosti byly vyhodnoceny tyto: 
 
Městský úřad (Masarykovo náměstí 1) 
Finanční úřad (Turnovská 253) 
Domov Modrý kámen (Nerudova 1470) 
Policie ČR (Víta Nejedlého 720) 
Penny Market (Víta Nejedlého 1498) 
Lidl (K Vořechu 1494) 
COOP - Víta Nejedlého (Víta Nejedlého 274) 
COOP - Turnovská (Turnovská 21) 
 

Částečně bariérové stavby občanské vybavenosti 
Jako částečně bariérové byly vyhodnoceny tyto stavby: 
 
Divadlo (Klub s.r.o.) (Masarykovo náměstí 299) 
Sportovní hala BIOS (Sokolovská 322) 
Mnichovohradišťský SK (Klášterská 882) 
ZŠ Sokolovská (Sokolovská 254) 
Dům s pečovatelskou službou  (Družstevní 1451) 
Spokojený domov, o.p.s., ordinace (Jana Švermy 378) 
Klub dětí a mládeže - DDM (Mírová 69) 
Dětské zdravotní středisko (Jana Švermy 378) 
Poliklinika (Jana Švermy 395) 
hřbitov M.H. (Hřbitovní) 
Železniční stanice Mnichovo Hradiště (Jana Švermy 352) 
COOP - Masarykovo náměstí (Masarykovo náměstí 1142) 
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Bariérové stavby občanské vybavenosti 
Jako bariérové byly vyhodnoceny tyto stavby: 

 
Úřad práce - kontaktní pracoviště (Jiráskova 1533) 
Kino Mnichovo Hradiště (Ivana Olbrachta 897) 
Městská knihovna (Turnovská 717) 
Muzeum města M.Hradiště (V Lipách 148) 
Tenisový areál (Klášterská 1487) 
ZŠ Sokolovská - oddělený pavilon (Sokolovská 254) 
ZŠ Studentská (Studentská 895) 
ZŠ Studentská - budova Masarykovo nám. (Masarykovo náměstí 244) 
Gymnázium Mnichovo Hradiště (Studentská 896) 
Základní umělecká škola (ZUŠ) (Palackého 38) 
MŠ Mírová (Mírová 683) 
MŠ Jaselská (Jaselska 1238) 
MŠ Veselá (Školní 70) 
ZŠ Švermova, Speciální pdagog. centrum) (Švermova 380) 
Léčebna dlouhodobě nemocných (Turnovská 500) 
Volnočasové centrum M. Hradiště (Zámecká 744) 
Lékárna U zlatého lva (Masarykovo nám. 692) 
Lékárna Arkánum (Víta Nejedlého 1497) 
Lékárna U kohouta (Masarykovo náměstí 296) 
Středisko rehabilitační péče (Dr. Hořice 549) 
Sokolovna (Víta Nejedlého 596) 
Česká pošta, s.p. (Masarykovo náměstí 239) 
Městská policie (Masarykovo náměstí 1) 
kostel sv. Jakuba (1. máje) 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (Hřbitovní 29) 
Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště (Hrnčířská ulice 1469) 
Informační centrum (Masarykovo náměstí 299) 
Zámek Mnichovo Hradiště (V Lípách 148) 
COOP - 5. května (5. května 184) 
 

5.2. Dopravní infrastruktura 
 

Na veřejných prostranstvích a komunikacích pro pěší brání bezbariérovému pohybu na mnoha místech zejmé-
na nedostatečná šířka chodníků, příkrý podélný sklon u nájezdových ramp chodníků u vjezdů do dvorů i u někte-
rých přechodů pro chodce a také příčný sklon nad 4% v některých lokální místech chodníků. 
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6. Podrobné hodnocení bezbariérovosti v Mnichově Hradišti 
 

V následující části generelu jsou hodnoceny veřejně přístupné stavby a dopravní infrastruktura města 
(železniční stanice, autobusové zastávky, přechody přes komunikace a úseky pěších tras). 
 

6.1. Stavby občanské vybavenosti - přístup do staveb a jejich užívání 

Mapovány a hodnoceny byly tyto stavby (číslo před stavbou odpovídá číslování v mapové části generelu): 

1   Městský úřad (Masarykovo náměstí 1) 
2   Finanční úřad (Turnovská 253) 
3   Úřad práce - kontaktní pracoviště (Jiráskova 1533) 
4   Kino Mnichovo Hradiště (Ivana Olbrachta 897) 
5   Divadlo (Klub s.r.o.) (Masarykovo náměstí 299) 
6   Městská knihovna (Turnovská 717) 
7   Muzeum města M.Hradiště (V Lipách 148) 
8   Sportovní hala BIOS (Sokolovská 322) 
9   Tenisový areál (Klášterská 1487) 
10   Mnichovohradišťský SK (Klášterská 882) 
11   ZŠ Sokolovská (Sokolovská 254) 
12   ZŠ Sokolovská - oddělený pavilon (Sokolovská 254) 
13   ZŠ Studentská (Studentská 895) 
14   ZŠ Studentská - budova Masarykovo nám. (č.p. 244) 
15   Gymnázium Mnichovo Hradiště (Studentská 896) 
16   Základní umělecká škola (ZUŠ) (Palackého 38) 
17   MŠ Mírová (Mírová 683) 
18   MŠ Jaselská (Jaselska 1238) 
19   MŠ Veselá (Školní 70) 
20   ZŠ Švermova, Speciální pdagog. centrum) (Švermova 380) 

21   Domov Modrý kámen (Nerudova 1470) 
22   Dům s pečovatelskou službou  (Družstevní 1451) 
23   Spokojený domov, o.p.s., ordinace (Jana Švermy 378) 
24   Klub dětí a mládeže - DDM (Mírová 69) 
25   Léčebna dlouhodobě nemocných (Turnovská 500) 

 

26   Volnočasové centrum M. Hradiště (Zámecká 744) 
27   Dětské zdravotní středisko (Jana Švermy 378) 
28   Poliklinika (Jana Švermy 395) 
29   Lékárna U zlatého lva (Masarykovo nám. 692) 
30   Lékárna Arkánum (Víta Nejedlého 1497) 
31   Lékárna U kohouta (Masarykovo náměstí 296) 
32   Středisko rehabilitační péče (Dr. Hořice 549) 
33   Sokolovna (Víta Nejedlého 596) 
34   Česká pošta, s.p. (Masarykovo náměstí 239) 
35   Městská policie (Masarykovo náměstí 1) 
36   Policie ČR (Víta Nejedlého 720) 
37   kostel sv. Jakuba (1. máje) 
38   hřbitov M.H. (Hřbitovní) 
39   Hasičský záchranný sbor (Hřbitovní 29) 
40   Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště (Hrnčířská ulice 1469) 
41   Informační centrum (Masarykovo náměstí 299) 
42   Železniční stanice Mnichovo Hradiště (J. Švermy 352) 
43   Zámek Mnichovo Hradiště (V Lípách 148) 
44   Penny Market (Víta Nejedlého 1498) 
45   Lidl (K Vořechu 1494) 
46   COOP - Víta Nejedlého (Víta Nejedlého 274) 
47   COOP - Masarykovo náměstí (Masarykovo nám. 1142) 
48   COOP - Turnovská (Turnovská 21) 
49   COOP - 5. května (5. května 184) 
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Městský úřad 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
přístup do objektu: 

pohyb uvnitř objektu: 
WC: 

zvonek: 
celkové hodnocení: 

1 
Masarykovo náměstí 1 
5 
bezbariérový 
bezbariérový 
ANO, částečně bezbariérové 
NE (automatické otevírání dveří) 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Bezbariérový je jižní vstup do budovy (ostatní bariérové). Automaticky otevírané dveře (pohybový senzor) skýtají průchodnou šířku 150 
cm. Výškové rozdíly mezi všemi podlažími pomáhají překonávat dva výtahy (šířky vstupů 80 cm, rozměry kabin 140 x 110 cm, ostatní 
parametry jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně Braillova písma na ovladačích). Šířky chodeb jsou zde v užších úsecích 
162 cm. Vstupní dveře do kanceláří jsou dostatečných šířek. Bezbariérově upravené WC nevyhovuje jen chybějícím madlem na dveřích, 
vyšší spodní hranou zrcadla (správně max. 90 cm, zde 98 cm) a faktem, že sklopné madlo není funkční ve svislé poloze (padá). 

Finanční úřad 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
přístup do objektu: 

pohyb uvnitř objektu: 
WC pro veřejnost: 

zvonek: 
celkové hodnocení: 

 

Turnovská 253 
1 
bezbariérový 
bezbariérový 
ANO, částečně bezbariérové 
NE (automatické otevírání dveří) 
BEZBARIÉROVÝ 
 

2 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání u budovy FÚ chybí. Překonání výškového rozdílu před vstupem je řešeno pevnou nájezdovou 
rampou se zábradlím po levé straně (parametry rampy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Samotný vstup je bez-
bariérový s výhradou k chybějícímu kontrastnímu značení prosklených dveří. Prostory uvnitř úřadu jsou rovněž bezbariéro-
vé. WC je jen částečně bezbariérové - prostor mezi umyvadlem a záchodovou mísou neumožňuje dostatečné vjetí vozíku. 
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Úřad práce - kontaktní pracoviště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
přístup do objektu: 

pohyb uvnitř objektu: 
WC: 

zvonek: 
celkové hodnocení: 

3 
Jiráskova 1533 
1 (v 2.NP) 
částečně bezbariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
pouze zvonění 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání je vedle vstupu. Přímo do něj je možné využít zdvihací plošinu (80 cm x 110 cm) s ovladači v do-
sahu z vozíku. Plošina překonává výškový rozdíl 66 cm (4 schody s hloubkou 30 cm; šířka 295 cm). Vstupní prosklené dvou-
křídlé dveře bez kontrastního značení mají šířky křídel 85 a 90 cm, dveře v zádveří pak 70 a 76 cm. V prvním podlaží se na-
cházejí bariérové toalety. Cestou ke kancelářím úřadu práce je dále nutné překonat schodiště o šířce 150 cm (výška schodu 
14 cm, hloubka sch. 30 cm, výška zábradlí 104 cm, nástupní a výstupní schody jsou kontrastně označeny). 

Kino Mnichovo Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Ivana Olbrachta 897 
1 
pouze zvonění 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání zde není. Nájezdová rampa před kinem, pomocí které je možné vyhnout se čtyřem schodům, 
nesplňuje požadavky na bezbariérovost (při její délce 423 cm je určen max. sklon 6,25 % (POV uvádí až 12,5%), zde je však 
sklon 15%, chybí rovněž zábradlí a šířka nedosahuje požadovaných 150 cm). Šířka křídel vstupních dveří je 2 x 65 cm. V inte-
riéru se nachází bariérové toalety (s šířkou dveří do kabinek 60 cm). Do samotného sálu vede schodiště s osmi schody 
(výška sch. 18 cm, hloubka sch. 50 cm, šířka 150 cm). Prostor pro diváky na invalidním vozíku je zde dostatečný. 
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Divadlo (Klub s.r.o.) 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

5 
Masarykovo náměstí 299 
1 (ve 2. NP) 
NE 
bezbariérový (po domluvě) 
bezbariérový (s dopomocí) 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Přímý vstup ke schodišti, vedoucímu k divadelnímu sálu, je bariérový. Po telefonické domluvě je však běžně zpřístup-
ňována cesta hlavním vchodem městského úřadu a dále výtahem (parametry dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) do druhé-
ho podlaží… zde vede již chodba přes dvoje dvoukřídlé dveře přímo k sálu. Prostor k sledování představení pro vozíč-
káře je dostatečný a s dobrým výhledem. Na jeviště je vstup bariérový (schody, dveře šířky 69 cm). WC je bariérové. 

Městská knihovna 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Turnovská 717 
1 
pouze zvonění 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před knihovnou není vyhrazené parkovací stání. Vstup do objektu znesnadňuje vyvýšená podesta (výška 7 cm, š. 225 cm, hl. 
242 cm) a těžce otevíratelné dveře bez madla (zvonek ve výšce 155 cm příliš blízko rohu). Za vstupními dveřmi je podchod 
vedoucí do dvora. Ke knihovně z něj vedou dále 4 schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 30 cm; schody jsou kontrastně 
značené). V prostorách mezi regály s knihami jsou místy zúžené průchody pod 80 cm šířky. WC je zde bariérové. 
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Regionální muzeum M. Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

7 
V Lipách 148 
1 (ve 3. NP) 
interkom 
bariérový 
bariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Muzeum se nachází v budově Státního zámku Mnichovo Hradiště – v jeho druhém patře. Vyhrazená parkovací stání určená 
pro zámek a muzeum jsou východně od areálu. Vstup do budovy je bariérový, otevření zajistí personál muzea po zazvonění 
před vstupem (výška zvonku 157 cm). K expozicím ve třetím podlaží je nutné dále překonat přímé schodiště (š. 203 cm, výš-
ka schodu 15 cm, hloubka sch. 39 cm). Samotné expoziční prostory jsou již bezbariérové. WC v podlaží muzea není přístup-
né veřejnosti. 

Sportovní hala BIOS 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Sokolovská 322 
1 
pouze zvonění 
částečně bezbariérový 
částečně bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání před objektem není. Průchodné šířky hlavních křídel vstupních dveří a dveří v zádveří jsou 80 cm 
(2. křídla š. 85 cm; tyto parametry dveří nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb. (viz tab. 11 na str. 140)). Zvonek je ve výšce 
160 cm. V interiéru jsou chodby široké 156 cm. Vstup do samotné tělocvičny je bezbariérový po otevření obou křídel dveří. 
Vstup do šaten je bezbariérový, sprchy nejsou bezbariérově upraveny, WC také ne (šířky dveří do WC kabin 60 cm). 
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Tenisový areál 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

9 
Klášterská 1487 
1 
NE 
bezbariérový (do areálu) 
bariérový (ke kurtům) 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Poblíž tenisového areálu není vyhrazené parkovací stání ani značené parkoviště (parkuje se podél zdi u vstupu). 
Vstupní branka má průchodnou šířku 110 cm. Za ní je rampový nájezd šířky 158 cm (délka 300 cm, sklon 11%). Ke kur-
tům vede dlážděná cesta šířky 70 cm a dva schody (v. 29 a 18 cm). Bariérová WC jsou umístěna v objektu restaurace/
občerstvení - v tenisovém areálu. 

Mnichovohradišťský SK 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Klášterská 882 
1 
NE 
částečně bezbariérový 
bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Ke vstupu do fotbalového areálu nevede chodník, vozovka vykazuje nižší nerovnosti (do 2 cm výšky). Vstupní branka 
má průchodnou šířku 95 cm. Při pohybu po areálu ani při vstupu na travnatou plochu hřiště není nutné překonávat 
výškové nerovnosti. Prostor pro sledování sportovních utkání mimo tribunu (pro hendikepované) je dostatečný. Šat-
ny, WC a prostory sprch nejsou upraveny bezbariérově. 
 

10 



 

13 

ZŠ Sokolovská 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Sokolovská 254 
2 
interkom 
bezbariérový 
částečně bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před školou není vyhrazené parkovací stání. Ke vchodu vede vedle schodů rampa, jejíž parametry jsou vyhovující. 
Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 83 a 86 cm (bez kontrastního značení prosklených ploch). Pohyb 
po chodbách a do tříd v rámci 1. NP je bezbariérový, do druhého podlaží vedou pouze dvě schodiště (š. 178 cm a 130 
cm, výšky sch. 15 cm, hloubky sch. 31 a 35 cm). Toalety jsou zde pouze bariérové (šířka dveří do kabin 63 cm). 

ulice, č.p.: 
počet podlaží: 

zvonek: 
přístup do objektu: 

pohyb uvnitř objektu: 
WC pro veřejnost: 

celkové hodnocení: 

Sokolovská 254 
1 
interkom, s kamerou 
bariérový 
bezbariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Schody před vstupem (5 schodů, výška sch. 14 cm, hloubka sch. 28 cm) je možné objet pomocí dvouramenné rampy. Ta 
však svými parametry nevyhovuje jak vyhlášce č. 398/2009 Sb., tak klasifikaci POV - podélný sklon nad 16 % v kombinaci s 
příčným sklonem až 10 % a šířkou 130 cm je bariérovým přístupem. Před jednokřídlými vstupními dveřmi šířky 88 cm je 
zvonek ve výšce 126 cm. V interiéru se dále vyskytují dveře s průchodnou šířkou min. 80 cm (do učeben 90 cm), výjimkou 
jsou pouze dveře do kabin WC - 60 cm široké). Prahy jsou do 2 cm výšky, u WC 3,5 cm. 

11 

12 ZŠ Sokolovská - oddělený pavilon 
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ZŠ Studentská 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Studentská 895 
3 
interkom 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vstup do školy vede přes 3 schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 37 cm, šířka 1400 cm; bez zábradlí a kontrastního znače-
ní). Dvoukřídlé vstupní dveře mají průchodné šířky dv. křídel 2 x 100 cm, zádveří je vzhledem k otevírání dveří směrem do 
zádveří nedostatečně hluboké (210 cm). Pohyb od vstupu do šaten a do prvního a dalších dvou podlaží je možný pouze po 
schodištích. Toalety jsou zde bariérové s průchodnými šířkami dveří 80 cm do předsíní a 60 cm do kabin. 

ZŠ Studentská - Masarykovo nám. 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 244 
3 
interkom 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Přístup do školní budovy je možný dvěma vchody - 1. před hlavním vstupem je vyvýšený práh 7 cm, za vstupními dveřmi 
(šířky dveřních křídel: 85 a 92 cm) jsou 4 schody (š. 255 cm, výška sch. 18 cm, hloubka 29 cm); 2. před vedlejším vstupem 
jsou 3 schody (š. 160 cm, výška sch. 15 cm, hloubka sch. 35 cm), vstupní dveře jsou zde jednokřídlé s průchodnou šířkou 
135 cm. Pohyb po prvním podlaží je dále bezbariérový, do vyšších pater vede pouze schodiště šířky 143 cm (výška sch. 13 
cm, hloubka sch. 31 cm, zábradlí výšky 105 cm). Toalety jsou zde bariérové s průchodnými šířkami dveří 60 cm. 
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Gymnázium Mnichovo Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Studentská 896 
3 
interkom 
bariérový (částečně 2. vchod) 
bariérový 
ANO, bariérové 

BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Přístup ke vstupu vede ze Studentské ulice, kde není vyhrazené parkovací stání. Před samotným vstupem jsou 4 schody 
(výška sch. 13 cm, hloubka sch. 36 cm) a pod nimi, vzhledem ke směru otevírání dveří, nedostatečně hluboká manipulační 
plocha (155 cm). Za vstupními dveřmi (šířka křídel 2 x 96 cm, otevírání ven, výška 188 cm) je dostatečně prostorné zádveří. 
Pohyb mezi podlažími je možný výhradně po schodištích, parametry schodiště od hlavního vstupu jsou: šířka 300 cm, výška 
sch. 12 cm, hloubka sch. 36 cm, výška zábradlí 105 cm. Toalety jsou bariérové (šířka dveří 80 cm, dveře do kabin - š. 60 cm). 

Základní umělecká škola 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Palackého 38 
3 
interkom 
bariérový 
bariérový (bezbar. 1. NP) 
ANO, bariérové 

BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání před budovou ZUŠ nesplňuje parametry dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. (šířka 350 cm, délka 700 
cm a bezbariérový přístup na chodník). Vstup do budovy komplikuje hrubá dlažba a za vstupní bránou také proměnlivý po-
délný sklon 4 - 16 %. Vstupní brána má průchodnou šířku dv. křídla 64 cm. Do interiéru budovy vedou dále dva identické 
vstupy - dva schody (výška sch. 16 cm, hloubka sch. 34 cm), dveře s šířky dv. křídel 69 a 72 cm. Chodby jsou široké 103 až 
140 cm. Jednotlivá podlaží spojuje schodiště šířky 135 cm (výška sch. 18 cm, hloubka sch. 28 cm, zábradlí výšky 100 cm.  
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MŠ Mírová 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Mírová 683 
3 
pouze zvonění 
bariérový 
bariérový (částečně 1. NP) 
ANO, bariérové (ale odpovídají věku dětí) 

BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vstup do budovy MŠ komplikuje schodiště se sedmi stupni (výška sch. 14 cm, hloubka sch. 31 cm). Nad schody je nedostatečně 
hluboká manipulační plocha (269 x 122 cm). Vstupní dveře a dveře v zádveří mají průchodné šířky křídel 2 x 72 cm. Zádveří je do-
statečně prostorné (270 x 232 cm). V interiéru jsou chodby široké 174 cm, prahy vysoké 3 cm a dveře do učeben široké 80 cm. 
Podlaží spojuje schodiště šířky 106 cm (výška sch. 17 cm, hloubka sch. 29 cm, výška zábradlí 68 cm. U druhé budovy komplikuje 
vstup 9 cm vysoký schod a jednokřídlé dveře s průchodnou šířkou 73 cm; další pohyb po jediném podlaží je již bezbariérový.  

MŠ Jaselská 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Jaselska 1238 
2 
pouze zvonění 
bariérový 
bariérový (částečně 1. NP) 
ANO, bariérové (ale odpovídají věku dětí) 

BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před vstupem do budovy MŠ je dočasně umístěna mobilní rampa, která však nesplňuje parametry bezbariérového 
přístupu (zejm. chybí manipulační plocha před dveřmi). Vstupní dveře a dveře v zádveří mají průchodné šířky dveřních 
křídel 77 a 83 cm. Zádveří je dostatečně prostorné (325 x 420 cm), je v něm umístěn i zvonek ve výšce 140 cm, s odsa-
zením od rohu jen 23 cm. V interiéru jsou chodby dostatečně široké, rovněž dveře (80 cm) a prahy (1,5 cm). 
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MŠ Veselá 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Školní 70 
2 
interkom 
částečně bezbariérový 
bariérový (bezbar. 1.NP) 
ANO, bariérové (ale odpovídají věku dětí) 

BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Budova ZŠ a MŠ Veselá byl v době mapování parametrů přístupnosti v rekonstrukci. Vstup byl toho času komplikován 
jedním schodem. Dvoukřídlé dveře mají průchodnou šířku křídla 80 cm. Pohyb po prvním podlaží objektu je dále bez 
bariér. Pohyb mezi podlažími je možný pouze po schodišti. 

ZŠ Švermova, spec. pedag. centrum 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Švermova 380 
3 
pouze zvonění 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před vstupem do budovy jsou dva schody (výšky 12 cm, viz foto níže). Prosklené vstupní dveře mají průchodné šířky dv. 
křídel 70 a 72 cm. Dveře v zádveří (179 x 200 cm) mají průchodné šířky křídel 73 a 33 cm. Chodby jsou zde široké 145 cm, 
dveře 80 cm a prahy do 3 cm výšky. Podlaží spojuje schodiště šířky 128 cm (výška sch. 16,5 cm, hloubka sch. 32 cm, výška 
zábradlí 118 cm, bez kontrastního značení). Toalety jsou bariérové s šířkou dveří 60 cm. 
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Domov Modrý kámen 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Nerudova 1470 
3 
pouze zvonění 
bezbariérový (s výhradou) 
bezbariérový (s výhradou) 
ANO, bezbariérové 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Hlavní vstup má šířky dveřních křídel 94 a 97 cm, dveře v zádveří jsou automaticky otevírané do stran (š. 110 cm) - výhradou je zde jen 
absence kontrastního značení prosklených ploch ve spodní úrovni. Výtahy jsou dle norem v pořádku (včetně Braillova písma na ovlada-
čích), vyjma výšky vrchního tlačítka ovladače (132 cm), nedostatečného odsazení ovladače od rohu (5 cm) a výšky spodní hrany zrcadla 
(115 cm). Chodby jsou zde široké 250 cm, výšky prahů 0-1 cm. Toalety na pokojích jsou uzpůsobeny potřebám klientů, avšak ne vozíč-
kářům (pro osoby s těžkým pohybovým omezením jsou zde na každém podlaží speciálně upravené místnosti se sprchou a WC). 

Dům s pečovatelskou službou  
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Družstevní 1451 
6 
interkom 
částečně bezbariérový 
částečně bezbariérový 
ANO, částečně bezbariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před budovou je jedno vyhrazené parkovací stání (přístup po vozovce). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 78 a  
85 cm, jsou bez madel. Zvonek je ve výšce 124 cm, 70 cm odsazen od rohu. V prostorném zádveří jsou pak jednokřídlé dveře šířky 
110 cm. Za nimi je možný pohyb po prvním podlaží zcela bezbariérově. Do vyšších podlaží vede kromě schodišť také výtah (šířka 
vstupu 120 cm, kabina 240 x 140 cm, Braillovo písmo, chybí zde zrcadlo). V dalších podlažích jsou chodby široké 140 cm (správně 
min. 150 cm). Toalety jsou přizpůsobeny potřebám klientů, s bezbariérovou úpravou, dispozice a vybavení pokojů rovněž. 
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Spokojený domov, o.p.s., ordinace 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Jana Švermy 378 
2 
NE 
částečně bezbariérový 
částečně bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Spokojený domov, o.p.s. má v objektu kancelář (vstup z ulice Šiklovy - šířka vstupních křídel dveří 2 x 82 cm). V budově působí 
dále řada ordinací. K nim je částečně bezbariérový vstup z Šiklovy ulice - šířky vstupních křídel dveří 2 x 83 cm, bez kontrastního 
značení prosklených ploch, bez madel, nerovnosti před vstupem. Částečně bezbariérový je také pohyb po prvním podlaží za tímto 
vstupem. Vstup z ulice J. Švermy je bariérový - šířky dveřních křídel 78 a 80 cm, před nimi schod výšky 10 cm, v zádveří 2 schody 
výšky 16 cm. Do druhého podlaží vede schodiště šířky 140 cm (výška sch. 17 cm, hloubka 27 cm, výška zábradlí 87 cm). 

Klub dětí a mládeže - DDM 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Mírová 69 
1 
pouze zvonění 
částečně bezbariérový 
bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Přístup ke vstupu komplikují menší nerovnosti dlažby. Jednokřídlé vstupní dveře mají průchodnou šířku 80 cm, jsou 
bez madel, s prahem výšky 9 cm. Vedle dveří je zvonek ve výšce 145 cm. Pohyb po jediném podlaží DDM je dále bez-
bariérový (šířky chodeb 154 cm, š. dveří 80 cm, prahy do 2 cm výšky). Toalety jsou zde bariérové s šířkou dveří do 
předsíní 80 cm a do kabin 60 cm. 
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Léčebna dlouhodobě nemocných 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Turnovská 500 
3 
interkom 
bariérový 
bezbariérový 
ANO, částečně bezbariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Hlavní ani vedlejší vstup do objektu LDN nesplňují požadavky na bezbariérovost (rampový nájezd má příliš velký podélný sklon -  
při délce 423 cm je určen max. sklon 6,25 % (POV uvádí až 12,5%), zde je však sklon 15%, chybí rovněž zábradlí). Průchodné šířky 
vstupních dveří jsou 2 x 72 cm. Za dveřmi vede 250 cm široká chodba k výtahům (výhradou k osobnímu výtahu je zejm. absence 
zrcadla). Toalety na chodbách nemají po stranách WC mísy dostatečný prostor pro invalidní vozík (74 a 76 cm, dle vyhlášky č. 
398/2009 má být min. 105 cm mezi madlem a stěnou), u WC nejsou splněny ani další parametry - výška spodního konce signali-
začního systému nouzového volání, umyvadlo, zrcadlo. Prostor před toaletami na pokojích je blokován otevíráním dveří. 

Volnočasové centrum M. Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Zámecká 744 
1 
NE 
bariérový 
bezbariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání v bezprostředním okolí objektu není. Přístup z chodníku v Zámecké ulici je komplikován 
schody (11 schodů, výška sch. 15 cm, hloubka sch. 31 cm) nebo/a podélným sklonem dlážděné cesty až 18 %. Vstupní 
dveře do budovy mají průchodnou šířku 88 cm a práh 7 cm. Interiér je dále bezbariérový (jedna místnost za dveřmi). 
WC je zde bariérové. 
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Dětské zdravotní středisko 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Jana Švermy 378 
2 
NE 
částečně bezbariérový 
částečně bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Částečně bezbariérový je vstup z Šiklovy ulice - šířky vstupních křídel dveří 2 x 83 cm, bez kontrastního značení prosklených ploch, 
bez madel, nerovnosti před vstupem. Částečně bezbariérový je rovněž pohyb po prvním podlaží za tímto vstupem. Vstup z ulice J. 
Švermy je bariérový - šířky dveřních křídel 78 a 80 cm, před nimi schod výšky 10 cm, v zádveří 2 schody výšky 16 cm. Do druhého 
podlaží vede schodiště šířky 140 cm (výška sch. 17 cm, hloubka 27 cm, výška zábradlí 87 cm). Toalety jsou zde bariérové (šířky 
dveří do předsíní 80 cm, do kabin 60 cm). Chodby jsou široké 170 cm, prahy do 2 cm výšky. 

Poliklinika 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Jana Švermy 395 
2 
NE 
částečně bezbariérový 
bezbariérový 
ANO, bezbariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání před budovou polikliniky nesplňuje parametry dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. (šířka 350 cm, 
délka 700 cm a bezbariérový přístup na chodník). Samotný vstup do budovy je komplikován jedním schodem výšky 12 cm. 
Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 70 cm. Pohyb po interiéru je bezbariérový. Výškové rozdíly pomáhá 
překonávat 240 cm dlouhý rampový nájezd se sklonem 12% a mezi podlažími výtah (vstup š. 110 cm, kabina 126 x 227 cm, 
ostatní parametry v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Bezbariérově upravené WC má také parametry dle vyhlášky. 
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Lékárna U zlatého lva 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo nám. 692 
1 
interkom 
bariérový 
bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před budovou není vyhrazené parkovací stání. U vstupu je jeden schod výšky 15 cm a hloubky 36 cm. Vstupní dveře 
mají průchodnou šířku dveřních křídel 76 a 82 cm. Za dveřmi jsou další schody vedoucí přímo do lékárny (5 schodů, 
výška sch. 16 cm, hloubka sch. 32 cm, bez kontrastního značení). Nad schody je již prostor bez bariér. Přepážka/
obslužný pult lékárny je ve výšce 100 cm nad podlahou. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. 

Lékárna Arkánum 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 1497 
1 
pouze zvonění 
bariérový 
bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
K lékárně vede přímo od chodníku v ulici V. Nejedlého sedm schodů (šířka 325 cm, výška sch. 17 cm, hloubka sch. 29 cm, výška 
zábradlí 113 cm s nesnadným uchopením). Přiložené ližiny nelze vzhledem k velkému sklonu (58 %) a povrchu používat v rámci 
bezbariérového přístupu. Pod schody je nicméně umístěn zvonek pro vozíčkáře ve výšce 115 cm. Nad schody je dostatečný mani-
pulační prostor (325 x 198 cm). Dveře do lékárny mají průchodné šířky dveřních křídel 77 a 36 cm. Přepážka je zde ve výšce 98 cm 
nad podlahou, bez prostoru k podjezdu. 
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Lékárna U kohouta 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 296 
1 
pouze zvonění 
bariérový 
bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
U vstupních dveří do lékárny je schod výšky 17 cm. Dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 58 a 62 cm. Je na nich 
umístěn také zvonek ve výšce 79 cm nad schodem. Za dveřmi je již samotná místnost lékárny. Přepážka je zde 110 cm 
nad podlahou, bez umožnění podjezdu. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. 

Středisko rehabilitační péče 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Dr. Hořice 549 
1 
NE 
bariérový 
bezbariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazené parkovací stání v bezprostředním okolí objektu není. Před vstupem do budovy jsou dva schody výšky 20 a 17 cm 
(bez zábradlí). Vedle schodů je rampa, která má však sklon 35% a nelze ji považovat ze bezbariérovou (šířka 80 cm, délka 
130 cm). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 80 a 84 cm, dveře v zádveří (208 x 341 cm) pak šířky křídel 71 a 
74 cm. Pohyb po jediném podlaží budovy je dále bezbariérový s prahy do 2 cm výšky a s šířkou dveří 80 cm. WC je zde pou-
ze bariérové.  
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Sokolovna 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 596 
2 
NE 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
U budovy sokolovny není vyhrazené parkovací stání. Ke vstupu vede schodiště o sedmi schodech (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 
28 cm). Přiložené ližiny není možné považovat za prostředek k bezbariérovému přístupu (sklon 53 %). Vstupní dveře mají prů-
chodné šířky dveřních křídel 96 a 94 cm. Interiér a tělocvična již umožňují bezbariérový pohyb. WC je zde však pouze bariérové. 
Druhý vchod do budovy (v 2. NP rehabilitace) je rovněž bariérový (5 schodů před vstupem, schodiště do druhého podlaží (20 
schodů, š. 125 cm, výška sch. 18 cm, hloubka sch. 27 cm, zábradlí výšky 125 cm, kontrastní značení ano). 

Česká pošta, s.p. 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 239 
1 
jen zvonění (pro vozíčkáře) 
bariérový 
částečně bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
V bezprostřední blízkosti budovy není vyhrazené parkovací stání. U vstupu je zvonek pro tělesně postižené ve výšce 
104 cm, s nedostatečným odsazením od rohu 35 cm (správně min. 50 cm). Vstupní dveře mají průchodné šířky dveř-
ních křídel 98 a 108 cm, práh 3 cm, další dveře pak 61 a 70 cm, bez prahu. Za nimi jsou v chodbě 4 schody (výška sch. 
15 cm, hloubka sch. 37 cm, bez vhodného zábradlí, kontrastně značené). Prostor čekárny a přístup k přepážkám je 
bezbariérový. Přepážky jsou 106 cm nad podlahou, bez umožnění podjezdu.  
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Městská policie 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 1 
1 
interkom 
bariérový 
bariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před vstupem jsou dva schody výšky 15 cm a hloubky 30 cm. Vedle schodů je zvonek ve výšce 124 cm. Vstupní dveře mají prů-
chodné šířky dveřních křídel 2 x 94 cm. Vzhledem k otevírání dveří směrem dovnitř je manipulační prostor mezi dveřmi a přepáž-
kou služebny nedostatečný (hloubka 205 cm). Přepážka/obslužný pult je ve výšce 98 cm nad podlahou, s hloubkou podjezdu 13 
cm. WC zde není běžné přístupné veřejnosti. 

Policie ČR 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 720 
1 
interkom 
bezbariérový (s výhradou) 
bezbariérový 
ANO, bezbariérové (s výhradou) 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Budova má dva vchody. Vchod z ulice V. Nejedlého je bariérový (2 schody s výškou 9,5 a 15 cm, dveře s šířkou dv. křídel 2 x 100 
cm, zvonek ve výšce 83 cm). Vchod ze dvora je bezbariérový s výhradou k úzké šířce nájezdové rampy (100 cm), k výšce zvonku 
(133 cm, pro vozíčkáře uvádí POV max. 122 cm) a chybějící klice a madlu na dveřích. Manipulační plocha je vzhledem ke směru 
otevírání dveří nedostatečná. Veřejnosti je přístupné pouze 1. podlaží budovy, kde je pohyb dále bezbariérový. WC je rovněž bez-
bariérové, nicméně s výhradou k chybějícímu zrcadlu, madlu na dveřích a chybějícímu signalizačnímu systému nouzového volání. 
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kostel sv. Jakuba 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

1. máje 
1 
NE 
bariérový 
bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Přístup z ulice 1. máje je možný pouze po schodišti šířky 340 cm (11 schodů, výška sch. 17 cm, hloubka sch. 28 cm). 
Nad schody je dlážděná cesta s nerovnostmi. Hlavní vstupní dveře kostela mají průchodné šířky dv. křídel 84 a 94 cm, 
před nimi jsou dva schody výšky 10 a 13 cm. Druhé jednokřídlé dveře mají průchodnou šířku 104 cm, před nimi je 
schod výšky 9,5 cm. Dveře jsou těžce otevíratelné. Pohyb po interiéru kostela je dále bezbariérový. 

hřbitov Mnichovo Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Hřbitovní 
1 
NE 
částečně bezbariérový 
částečně bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Ke vstupu vede dlážděná komunikace s malými nerovnostmi do 2 cm výšky. Vstupní brána má průchodnou šířku hlavního 
křídla 120 cm. Asfaltový povrch chodníků na hřbitově vykazuje nerovnosti, (mimo jiné) vlivem vyčnívajících kamenů. Před 
vstupem do objektu správy hřbitova jsou dva schody výšky 14 cm. Nad schody jsou dveře - dveře ke správci hřbitova mají 
průchodné šířky dveřních křídel 76 a 74 cm, dveře k předsíni WC mají průchodnou šířku 80 cm (dále dveře kabiny 60 cm). 
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39 Hasičský záchranný sbor 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Hřbitovní 29 
2 
pouze zvonění 
bariérový 
bariérový 
ANO, bariérové 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před budovou není vyhrazené parkovací stání. Veřejnosti přístupné je pouze první podlaží, přičemž ani tam se veřej-
nost běžně nepohybuje. Před vstupem je nutné překonat obrubník a 3 schody šířky 135 cm (výška sch. 18 cm, bez zá-
bradlí, s kontrastním značením). Nad schody je manipulační plocha 135 x 253 cm… do tohoto prostoru se otevírají 
jednokřídlé vstupní dveře s průchodnou šířkou 87 cm. U vchodu je (nad schody) zvonek ve výšce 151 cm. 

Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
přístup do objektu: 

 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Hrnčířská ulice 1469 
1 
bariérový (bezbariérový po 
vjezdu autem) 
bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
K areálu sběrného dvora vede jen vozovka (bez chodníku). Branka bývá zamčená (š. 100 cm, v 195 cm) a vstup je možný 
vjezdem (předpokládá se, že i osoby s omezenou schopností pohybu či orientace přijíždí do dvora vozidlem, zpravidla s od-
padem). Uvnitř areálu nejsou chodníky, avšak jde o prostranství s nízkou frekvencí pohybu motorových vozidel. Přepážka/
obslužný pult na stěně budovy je ve výšce 104 cm, bez prostoru pro podjezd. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. 
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41 Informační centrum 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 299 
1 
pouze zvonění 
bariérový 
částečně bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Před objektem jsou dvě vyhrazená parkovací stání, přičemž přístup z nich na chodník není bezbariérový. Před vchodem je 
schodiště s pěti schody (výška sch. 15 cm, hloubka sch. 30 cm). Vstupní dveře mají průchodné šířky dv. křídel 91 a 93 cm 
(otevírají se směrem nad schodiště). Dále je nutné projít jednokřídlými dveřmi šířky 80 cm a dvoukřídlými dveřmi s křídly 
šířky 72 a 80 cm. V místnosti IC je prostor dostatečných rozměrů, vedle přepážky jsou stoly výšky 75 cm. 

Železniční stanice M. Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Jana Švermy 352 
1 
NE 
částečně bezbariérový 
bezbariérový 
ANO, bariérové 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
U železniční stanice nejsou vyhrazená parkovací stání, z parkoviště není bezbariérový přístup na chodník. Před vstupem je 
schod výšky 10 cm a hloubky 98 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 100 cm. Za nimi je 
prostorná čekárna bez bariér. Dveře mezi čekárnou a nástupištěm mají šířky dveřních křídel 78 a 34 cm, práh 4 cm. Toalety 
jsou bariérové, s průchodnými šířkami dveří 90 cm do předsíní a 70 cm do kabin. Samotné nástupiště viz str. 42. 
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43 Zámek Mnichovo Hradiště 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

V Lípách 148 
2 
NE 
bariérový 
bariérový 
ANO, bezbariérové (s výhradou) 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Vyhrazená parkovací stání jsou na vzdáleném parkovišti. Cesty v zámeckém areálu jsou nezpevněné, pokryté drobným kameni-
vem. Před vstupem k pokladně a WC je mobilní dřevěná rampa (d. 200 cm, šířka 118 cm, sklon 15 %, bez zábradlí). Vstupní dveře 
mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 59 cm, práh 6 cm vysoký. Dále je prostor k pokladně a WC bezbariérový. Prohlídky začí-
nají u bariérového vstupu - běžně zamknuté dveře (zvonek ve výšce 157 cm, š. křídel 83 a 89 cm), za dveřmi vede k expozicím 
schodiště (š. 203 cm, výška schodu 15 cm, hloubka sch. 39 cm). Prohlídkový okruh (2. NP) má ještě lokální bariéry v podobě scho-
dů či prahů výšky 4 až 8 cm. WC je bezbariérové s výhradou k nedostatečnému rozměru předsíně vzhledem ke směru otevírání 
dveří, dále je zde nízká záchodová mísa (40 cm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 46 cm) a chybí signalizační systém nouzového volání. 

Penny Market 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 1498 
1 
NE (automatické otevírání dveří) 
bezbariérový 
bezbariérový 
NE 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Přístup ke vstupu od dvou vyhrazených parkovacích stání (a také od přechodu pro chodce) je možný pouze podél vozovky/
parkoviště. Samotný vstup je bezbariérový s průchodnou šířkou automaticky do stran otevíraných dveří 170 cm. Interiér je 
rovněž bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 90 cm. Průchodné šířky u vybraných pokladen jsou dostatečné 
(min. 90 cm). 
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45 Lidl 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

K Vořechu 1494 
1 
NE (automatické otevírání dveří) 
bezbariérový 
bezbariérový 
NE 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
V blízkosti vstupu do supermarketu je 5 vyhrazených parkovacích stání. Samotný vstup je bezbariérový s průchodnou šířkou 
automaticky do stran otevíraných dveří 111 cm (4x), výhradou jsou chybějící kontrastní značení prosklených ploch ve výšce 
140 až 160 cm. Interiér je rovněž bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 94 cm. Průchodné šířky u vybraných 
pokladen jsou dostatečné (min. 90 cm). 

COOP - Víta Nejedlého 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 274 
1 
NE (automatické otevírání dveří) 
bezbariérový 
bezbariérový 
NE 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
V blízkosti vstupu do supermarketu není vyhrazené parkovací stání. Samotný vstup je bezbariérový s průchodnou šíř-
kou automaticky do stran otevíraných dveří 120 cm a  160 cm. Interiér je také bezbariérový, pokladny mají obslužné 
pásy ve výšce 90 cm. Průchodné šířky u pokladen jsou dostatečné (min. 90 cm). WC zde není běžně přístupné veřej-
nosti. 
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47 COOP - Masarykovo náměstí 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 1142 
1 
NE 
částečně bezbariérový 
částečně bezbariérový 
NE 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
V blízkosti vstupu do supermarketu není vyhrazené parkovací stání. Před vstupem je schod výšky 17 cm a hloubky (ke dve-
řím) 100 cm. Vstupní dveře mají průchodné šířky dveřních křídel 2 x 90 cm, výhradou jsou chybějící kontrastní značení pro-
sklených ploch. Dále jsou dveře automaticky otevírané do stran s průchodnou šířkou 135 cm. Výška obslužných pásů pokla-
den je 90 cm. Průchodné šířky u pokladen jsou 77 cm. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. 

COOP - Turnovská 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC pro veřejnost: 
celkové hodnocení: 

Turnovská 21 
1 
NE (automatické otevírání dveří) 
bezbariérový 
bezbariérový 
NE 
BEZBARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
Na nedalekém parkovišti jsou čtyři vyhrazená parkovací stání, avšak cesta ke vstupu do supermarketu vede přes bari-
érový přechod pro chodce. Samotný vstup je již bezbariérový s průchodnou šířkou automaticky do stran otevíraných 
dveří 155 cm (2x). Interiér je rovněž bezbariérový, pokladny mají obslužné pásy ve výšce 81 cm. Průchodná šířka u 
jedné z pokladen je dostatečná (90 cm). WC zde není běžně přístupné veřejnosti. 
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49 COOP - 5. května (Veselá) 
ulice, č.p.: 

počet podlaží: 
zvonek: 

přístup do objektu: 
pohyb uvnitř objektu: 

WC: 
celkové hodnocení: 

5. května 184 
1 
NE 
bariérový 
částečně bezbariérový 
NE 
BARIÉROVÝ 

Popis stavu objektu: 
V blízkosti vstupu do supermarketu není vyhrazené parkovací stání. Jednokřídlé vstupní dveře mají průchodné šířky dveř-
ních křídel 87 cm. Dveře se otevírají směrem ven, ale i tak je zádveří mezi nimi nedostatečných rozměrů pro otočení vozíku 
nebo kočárku (110 x 250 cm). V interiéru je také mezi regály úzký prostor pro manipulaci s kočárky a vozíky. Obslužná plo-
cha pokladny je ve výšce 85 cm nad podlahou, průchodná šířka u ní je dostačující. WC zde není běžně přístupné veřejnosti. 
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6.2.1. Zastávky hromadné dopravy 

Mapovány a hodnoceny byly tyto stanice a zastávky (označení před zastávkou odpovídá číslování v map. části 
generelu): 

A1   autobusová zastávka M. Hradiště - zdrav. středisko (směr jih) 
A2   autobusová zastávka M. Hradiště - zdrav. středisko (směr sever) 
A3   autobusová zastávka M. Hradiště - VOLF 
A4   autobusová zastávka M. Hradiště - žel. st. 
A5   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A6   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A7   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A8   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A9   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A10   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A11   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A12   autobusová zastávka M. Hradiště - náměstí 
A13   autobusová zastávka M. Hradiště - Klášterská (směr východ) 
A14   autobusová zastávka M. Hradiště - Klášterská (směr západ) 
A15   autobusová zastávka M. Hradiště - u nadjezdu (směr jih) 
A16   autobusová zastávka M. Hradiště - u nadjezdu (směr sever) 
A17   autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov - MAHLE (směr sever) 
A18   autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov - MAHLE (směr jih) 
A19   autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov (směr jih) 
A20   autobusová zastávka M. Hradiště - Haškov (směr sever) 
A21   autobusová zastávka M. Hradiště - Veselá - rozc. Lhotice 
A22   autobusová zastávka M. Hradiště - Veselá (směr jihozápad) 
A23   autobusová zastávka M. Hradiště - Veselá (směr severovýchod) 
 
B1   vlaková stanice Mnichovo Hradiště 

6.2. Dopravní infrastruktura 



 

34 

A2 
Víta Nejedlého 
sever 
 
ANO 
NE 
NE 
ANO 
ANO (na čekárně) 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - zdrav. středisko 

A1 M. Hradiště - zdrav. středisko 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 
jih 
 
ANO 
NE 
NE 
ANO 
ANO (na čekárně) 
ANO (nerovnosti) 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Zastávkový obrubník nedosahuje požadované výšky (20 
cm u novostaveb, 16 cm u změn dokončených staveb). V 
bezprostřední blízkosti zastávky je nerovný povrch chod-
níku. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se 
zrakovým postižením. 
 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde pouze 9 cm. Prů-
chodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 250 cm. 
Označník zastávky je umístěn na stěně čekárny. Chybí zde 
hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým posti-
žením. 
 



 

35 

A3 

A4 
Jana Švermy 
——— 
 
NE 
NE 

NE 
ANO 
ANO 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - žel. st. 

M. Hradiště - VOLF 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

Jiráskova 
jih 
 
NE 
NE 
NE 
ANO 
ANO 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Autobusová zastávka bez čekárny má zastávkový obrub-
ník výšky 10 cm. Průchodná šířka chodníku v místě za-
stávky je 250 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy 
pro osoby se zrakovým postižením. 
 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 11 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě zastávky je 275 cm. Chybí zde hma-
tové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postiže-
ním. 
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A5-A12 

A13 
Klášterská 
východ 
 
NE 
ANO 
NE 
ANO 
ANO 
ANO 
 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - Klášterská 

M. Hradiště - náměstí 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označníky zastávek: 

přístup po chodníku k zastávkám: 
 

celkové hodnocení: 

Masarykovo náměstí 
——— 
 
NE 
NE 
NE 
ANO 
ANO 
ANO (jen A8 až A12) 
 
BARIÉROVÉ ZASTÁVKY 

Popis stavu objektu: 
 
Na Masarykově náměstí je osm zastávek, všechny bariéro-
vé. Výšky zastávkového obrubníku jsou zde v rozmezí 5 až 
10 cm. Průchodné šířky chodníků v místě nástupišť jsou 
dle parametrů vyhlášky č. 398/2009 Sb. v pořádku (min. 
170 cm). Na nástupiště zastávek s označením A5 až A7 
nelze přejít bezbariérově z chodníku. Chybí zde hmatové a 
kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postižením. 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 17 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě zastávky je 420 cm. Chybí zde hma-
tové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým postiže-
ním. 
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A15 

A14 

Víta Nejedlého 
jih 
 
ANO 
NE 
NE 
ANO 
ANO 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

ulice: 
směr: 

 
čekárny: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označníky zastávek: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - u nadjezdu 

M. Hradiště - Klášterská 

ulice: 
směr: 

 
čekárny: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označníky zastávek: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

Klášterská 
západ 
 
NE 
ANO 
NE 
ANO 
ANO 
ANO 
 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 17 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě zastávky je 550 cm. Chybí zde kon-
trastní a hmatové úpravy (signální a vizuálně kontrastní 
pás). 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde pouze 11 cm. Prů-
chodná šířka chodníku v místě před čekárnou je 355 cm. 
Chybí zde hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zra-
kovým postižením. 
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A16 M. Hradiště - u nadjezdu 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 
sever 
 
NE 
NE 
NE 
ANO 
ANO 
ANO (nerovnosti) 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Zastávkový obrubník nedosahuje výšky, požadované vy-
hláškou č. 398/2009 Sb. Průchodná šířka chodníku v místě 
zastávky je 170 cm. Chybí zde hmatové a kontrastní úpra-
vy pro osoby se zrakovým postižením. Pochozí plocha ná-
stupiště vykazuje nerovnosti. 

Víta Nejedlého 
sever 
 
ANO 
ANO 
NE 
ANO (s omezením) 
ANO 
ANO 
 
ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - Haškov - MAHLE A17 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 16 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě před čekárnou je 150 cm. Chybí zde 
hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým posti-
žením. 
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A18 M. Hradiště - Haškov - MAHLE 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 
jih 
 
NE 
NE 
NE 
ANO 
ANO 
NE 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Autobusová zastávka nesplňuje prakticky žádné paramet-
ry vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Víta Nejedlého 
jih 
 
NE 
NE 
NE 
NE 
ANO 
ANO (jen ze severu) 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - Haškov A19 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 11 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě nástupiště jen 100 cm. Chybí zde 
hmatové a kontrastní úpravy pro osoby se zrakovým posti-
žením. K zastávce vede úzký chodník s nerovnostmi. 
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A20 M. Hradiště - Haškov 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

Víta Nejedlého 
sever 
 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Autobusová zastávka nesplňuje prakticky žádné paramet-
ry vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nevede k ní chodník. 

Lhotická 
——— 
 
NE 
NE 
NE 
NE 
ANO (poškozený) 
NE 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - Veselá - rozc. Lhotice A21 

Popis stavu objektu: 
 
Autobusová zastávka nesplňuje prakticky žádné paramet-
ry vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nevede k ní chodník. 
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A22 
M. Hradiště - Veselá 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

5. května 
jihozápad 
 
ANO 
NE 
NE 
ANO (s omezením) 
ANO 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 14 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě před čekárnou je 160 cm, povrch 
vykazuje nerovnosti. Chybí zde hmatové a kontrastní 
úpravy pro osoby se zrakovým postižením. 

5. května 
severovýchod 
 
ANO 
NE 
NE 
ANO 
ANO (na čekárně) 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zastávkový obrubník: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

průchodná šířka chodníku: 
označník zastávky: 

přístup po chodníku k zastávce: 
 

celkové hodnocení: 

M. Hradiště - Veselá A23 

Popis stavu objektu: 
 
Výška zastávkového obrubníku je zde 10 cm. Průchodná 
šířka chodníku v místě před čekárnou je 175 cm, povrch 
vykazuje nerovnosti. Chybí zde hmatové a kontrastní 
úpravy pro osoby se zrakovým postižením. 
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B1 
Vlaková stanice Mnichovo Hradiště 

ulice: 
směr: 

 
čekárna: 

zvýšená nástupiště: 
hmatové a kontrastní úpravy: 

 
 

průchodná šířka na nástupištích: 
přístup k nástupišti: 
celkové hodnocení: 

Jana Švermy 
——— 
 
ANO 
NE 
NE 
ANO (s omezením) 
ANO 
ANO 
 
BARIÉROVÁ ZASTÁVKA 

Popis stavu objektu: 
 
Vlaková stanice nesplňuje požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb. v rámci nástupišť - zejména nedostatečná 
průchodná šířka (min. 200 cm od nástupní hrany), chybě-
jící vizuálně-kontrastní vodicí linie s funkcí varovného 
pásu, aj. Při přechodu na nástupiště z železniční budovy 
je nutné překonávat vyšší nerovnosti a podélné sklony 
nad 12,5 %. Hodnocení parametrů přístupnosti železniční 
budovy viz str. 28. 
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6.2.2. Přechody a místa pro přecházení 

Pro účely tohoto generelu jsou přechody pro chodce a místa pro přecházení značeny takto: 
P  … přechod pro chodce 
Pn  … místo pro přecházení 
 … červeně - bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 … oranžově - bariéry pro osoby s omezenou schopností orientace 
 … zeleně - bezbariérové přechody - pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (s výhradou k výšce  
 obrubníků v místě ukončení varovného pásu) 
 Pozn.: U barevného označení přechodů v prvním řádku má přednost červená před oranžovou.  

Pozn.:  * jen na jedné straně / nedostatečně 
  ** příčný sklon pochozí plochy nad 6% 
  *** jeden jízdní pruh / jednosměrná ulice 

parametry 
P  
1 

P  
2 

P  
3 

P  
4 

P  
5 

Pn
6 

Pn
7 

Pn
8 

P 
9 

Pn
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

P 
19 

P 
20 

P 
21 

P 
22 

P 
23 

P 
24 

délka přechodu (m) 9 11 8 7 7 7 34 27 8 5,5 9 7 7 10 8 12 8 7 6,5 7,5 7 3,5 12 8 

přechod v šikmém směru ne ne ano ne ne ne ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano ne ne ne ne ne ano ne ano 

přechod v oblouku (r < 12 m) ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ano ano ne ne ano ano ne ne ne ne 

osvětlení přechodu ano ano ano ano ano ne ne ne ano ne ano ano ano ano ano ne ano ne ano ne ano ne ano ano 

vizuální signalizace ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pás ne ano ano ano ano ne* ne ne ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ne* ano ano ano ano 

varovný pás ne ano ano ano ano ano ne ne ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

vodící pás ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano 

ochranný ostrůvek ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pásy v ose přecházení  --- ano ano ano ano  ---  ---  --- ano  ---  ---  --- ano ne* ano ano ano ano ano  --- ano ano ano ano 

signální pásy napojené na vodicí linie  --- ano ano ano ano  ---  ---  --- ano  ---  ---  --- ano ano ano ano ano ano ano  --- ano ano ano ano 

oddělené signální pásy od varovných  --- ne ne ne ne  ---  ---  --- ne  ---  ---  --- ne ne ne ne ne ne ne  --- ne ne ne ne 

výška snížené části obrub. do 2 cm ne ano ano ano ano ano ne* ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)  --- ano ano ano ano ne  ---  --- ano  ---  ---  --- ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne 

sklon nájezdové rampy max. 12,5%  --- ano ano ano ano ano  ---  --- ano  --- ne  --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

vodorovné doprav. značení ano ano ano ano ano ne ne ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

nerovnosti ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

** ** 

parametry 
Pn
25 

Pn
26 

Pn
27 

P 
28 

P 
29 

P 
30 

P 
31 

P 
32 

P 
33 

Pn
34 

P 
35 

Pn
36 

P 
37 

P 
38 

Pn
39 

Pn
40 

P 
41 

P 
42 

P 
43 

Pn
44 

P 
45 

Pn
46 

P 
47 

P 
48 

délka přechodu (m) 5 4 4 14 8 9,5 11 11 13 8,5 11 7 10 8,5 20 9 8 8 12 13 11 15 7 9 

přechod v šikmém směru ne ne ne ano ne ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne 

přechod v oblouku (r < 12 m) ne ano ano ne ne ano ne ano ne ano ne ne ne ne ano ano ne ne ne ano ne ano ne ne 

osvětlení přechodu ne ne ne ano ano ne ano ne ne ne ano ne ano ano ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano 

vizuální signalizace ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne 

varovný pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne 

vodící pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

ochranný ostrůvek ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pásy v ose přecházení  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  --- ano  --- 

signální pásy napojené na vodicí linie  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  --- ano  --- 

oddělené signální pásy od varovných  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  --- ne  --- 

výška snížené části obrub. do 2 cm ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ne ne ano ano ne ano ne* 

výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  --- ano  --- 

sklon nájezdové rampy max. 12,5% ano ano ano ano ano ne ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

vodorovné doprav. značení ne ne ne ano ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne ne ano ano ano ne ano ne ano ano 

nerovnosti ano ne ne ne ano ano ano ne ano ano ne ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne 

*** 
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Pozn.:  * jen na jedné straně / nedostatečně 
  ** příčný sklon pochozí plochy nad 6% 
  *** snížená rychlost na 30 km/h 

parametry 
P 

49 
Pn
50 

Pn
51 

Pn
52 

Pn
53 

Pn
54 

Pn
55 

P 
56 

P 
56 

Pn
57 

Pn
58 

P 
59 

Pn
60 

Pn
61 

Pn
62 

Pn
63 

P 
64 

Pn
65 

Pn
66 

Pn
67 

Pn
68 

Pn
69 

P 
70 

Pn
71 

Pn
72 

délka přechodu (m) 10 8 7 7 6 15 10 11 13 17 17 7 15 9 9 15 6 10 10 6 11 6 8 21 8 

přechod v šikmém směru ne ano ne ne ne ano ano ne ne ano ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne ano ne ano ano ne 

přechod v oblouku (r < 12 m) ne ano ano ano ano ano ano ne ne ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ano ano ne 

osvětlení přechodu ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

vizuální signalizace ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

varovný pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

vodící pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

ochranný ostrůvek ne ne ne ne ne ne ne ne ne* ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pásy v ose přecházení  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

signální pásy napojené na vodicí linie  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

oddělené signální pásy od varovných  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

výška snížené části obrub. do 2 cm ne* ne* ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne* ano ano ano ne* ne ne ne 

výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

sklon nájezdové rampy max. 12,5% ano ano ano ano ano ano ano  ---  --- ano ano  --- ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano  ---  --- 

vodorovné doprav. značení ano ne ne ne ne ne ne ano ano ne ne ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne 

nerovnosti ne ano ne ne ano ano ano ano ne ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ne ne ne ne 

*** 

parametry 
P 

73 
Pn
74 

P 
75 

P 
76 

P 
77 

P 
78 

P 
79 

Pn
80 

Pn
81 

Pn
82 

P 
83 

Pn
84 

P 
85 

P  
86 

Pn
87 

Pn
88 

Pn
89 

Pn
90 

Pn
91 

Pn
92 

Pn
93 

Pn
94 

P 
95 

Pn
96 

P 
96 

P 
97 

délka přechodu (m) 9 4 8,5 8,5 12 12 9,5 14 9 9 9 9 7,5 8 7 5,5 9 8,5 8 7 9 7 9 15 14 6,5 

přechod v šikmém směru ne ne ne ne ne ne ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

přechod v oblouku (r < 12 m) ne ne ne ano ne ne ano ano ne ne ne ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne 

osvětlení přechodu ano ne ano ne ano ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano 

vizuální signalizace ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

signální pás ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano 

varovný pás ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano 

vodící pás ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ano 

ochranný ostrůvek ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano 

signální pásy v ose přecházení  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  ---  ---  ---  ---  --- ano ano  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  --- ano ano 

signální pásy napojené na vodicí linie  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  ---  ---  ---  ---  --- ano ano  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ano  --- ano ano 

oddělené signální pásy od varovných  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  ---  ---  ---  ---  --- ne ne  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  --- ne ne 

výška snížené části obrub. do 2 cm ano ano ano ano ano ne ne ano ne ne ano ano ano ne* ano ano ne ne ne* ano ano ne ano ne ano ano 

výška obrub. u konce varov. pásu (≥ 8 cm)  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- ne  --- ano ne 

sklon nájezdové rampy max. 12,5% ne ano ne ano ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

vodorovné doprav. značení ano ne ano ano ano ano ano ne ne ne ano ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano 

nerovnosti ano ne ano ano ne ne ne ne ano ano ne ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ne 

** 

parametry P98 P99 P100 

délka přechodu (m) 6,5 7 7 

přechod v šikmém směru ne ne ne 

přechod v oblouku (r < 12 m) ne ne ano 

osvětlení přechodu ano ano ne 

vizuální signalizace ne ne ne 

signální pás ano ano ano 

varovný pás ano ano ano 

vodící pás ne ne ne 

parametry P98 P99 P100 

ochranný ostrůvek ano ano ano 

signální pásy napojené na vodicí linie ano ano ano 

oddělené signální pásy od varovných ne ne ne 

snížená část obrubníku ano ano ano 

výška snížené části obrub. do 2 cm ano ano ano 

nerovnosti ne ne ne 
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P96 

Bezbariérový přechod pro chod-
ce na Masarykově náměstí. 

Bezbariérový přechod pro chod-
ce v ulici Na Příkopech. 

Bezbariérový přechod pro chod-
ce na Masarykově náměstí. 

P18 P97 

Bariérový přechod pro chodce na 
Masarykově náměstí /chybí 
ochranný ostrůvek - dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. u přechodů bez svě-
telné signalizace délky nad 7 m/. 

Bariérový přechod pro chodce v 
ulici Víta Nejedlého /na přechod 
pro chodce nenavazuje chodník/. 

Bariérový přechod pro chodce v 
ulici Víta nejedlého, u nájezdu na 
silnici č. II/268 /nerovnosti a ne-
dostatečně snížený obrubník u 
vstupů na přechod pro chodce/. 

P28 P56 P41 

Bariérový přechod pro chodce v 
Sokolovské ulici /šikmé nájezdo-
vé plochy u vstupů na přechod 
mají podélný sklon vyšší než 
12,5%/. 

Částečně bezbariérové místo pro 
přecházení v ulici Víta Nejedlé-
ho /pro osoby s omezenou 
schopností orientace zde nejsou 
signální a varovné pásy/. 

Pn36 Pn74 

Bariérové místo pro přecházení  
v Turnovské ulici /příčný sklon na 
místě pro přecházení/. 

Bariérové místo pro přecházení 
v Turnovské ulici /nerovnosti v 
místě vstupu na místo pro pře-
cházení/. 

Pn81 

Bariérové místo pro přecházení 
v ulici Jana Švermy /nerovnosti a 
nedostatečně snížené obrubníky 
v místě vstupu na místo pro pře-
cházení/. 

Pn69 

Bariérové místo pro přecházení v 
ulici 5. května /nerovnosti v mís-
tě vstupu na místo pro přecháze-
ní/. 

Pn54 

Vybrané pohledy na přechody a místa pro přecházení: 

P83 
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6.2.3. ÚSEKY pro pěší pohyb osob 

Mapovány byly úseky v těchto ulicích: 
 
1. máje 
5. května 
Arnoldova 
Budovcova 
Dvořákova 
Hluboká 
Hrnčířská 
Jana Švermy 
Jiráskova 
Klášterská 
Masarykovo náměstí 
Mírová 
Na Příkopech 
Palackého 
Sokolovská 
Studentská 
Svatopluka Čecha 
Školní 
Turnovská 
V Cestkách 
V Lípách 
Víta Nejedlého 
Zámecká 

Souhrnný popis důležitých bariér 
(vyjma přechodů pro chodce a míst pro přecházení - viz předchozí kapitola) 
 

1. máje 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z220, Z222, Z271, 
Z272 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: schody u P15, Z354 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z270 
 - chybějící vizuálně-kontrastní označení bariér zasahujících do prostoru pohybu chodců: Z273 
 - úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z215 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z353 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z215, Z266, Z267, u P14 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): Z219-Z220 
 
5. května 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z347, Z355, Z356 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z47, Z49, Z52, Z54, Z55, 
Z295, Z298, Z299, Z356 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z39, Z54 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z48, Z56, Z344, Z345 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z40, Z55, Z299, u Z38, Z295 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky): Z346 
 
Arnoldova 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z230 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: např. Z249, Z349, Z350 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z254 
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Budovcova 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): u P22 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: u P22 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: u P22 
 
Dvořákova 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z76 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z77-Z79, Z99, Z307 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z99, Z294, Z306, Z308 
 - úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z309 
 
Hluboká 
 - úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: celý úsek ulice (Z339, Z340) 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): celý úsek ulice (Z339, Z340) 
 
Hrnčířská 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z190-Z194 
 
Jana Švermy 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z309 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z81, Z92, Z97, Z283, Z313 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: u Pn67 (Z313) 
 
Jiráskova 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z177, Z182, Z183, Z312 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z171, mezi Z175 a Z176 
 - chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm: např. Z157, Z183 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z179-Z181 
 
Klášterská 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z237 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z232-235, Z238, Z245-247 
 - chybějící vizuálně-kontrastní označení bariér zasahujících do prostoru pohybu chodců: Z247 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z244 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z237 
 
Masarykovo náměstí 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: u Z1, Z303 
 
Mírová 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z122 
 
Na Příkopech 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): okolo Z262 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z260 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z256 
 
Palackého 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z211 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z212 
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Sokolovská 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z127, Z129 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z218 
 
Studentská 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z135, Z292 
 - úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z336, Z337 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: u Pn94 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): mezi Z293 a Z134 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky): Z133, Z338 
 
Svatopluka Čecha 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z305 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z83 
 - chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm: např. Z315 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z315 
 
Školní 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z45, Z296, Z297 
 - úseky bez chodníků s nižší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z41-Z43 
 
Turnovská 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z101-Z104, Z147, 
Z148, Z149, Z150, Z152, Z156, Z157 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z101, Z103, Z107, Z108, 
okolí u Z104 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z113 
 - chybějící hmatové a kontrastní úpravy u obrubníků nižších než 8 cm: např. Z112 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z149, Z152 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 12,5% (do 3 m délky): u Z106, Z104 
 
V Cestkách 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z88 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: Z288, Z304 
 
V Lípách 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z352 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): nad P20 
 
Víta Nejedlého 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z29, Z72, Z73, Z62 
 - nerovnosti na pochozích plochách/výškové rozdíly (schody)/nezpevněný povrch: u A1, u Pn34, mezi P45 a 
Pn46, mezi    Z1 a Z2, Z7, Z10, Z16, Z21, Z22, Z23, Z27, Z28, Z29, Z65, Z143, Z253, Z303, Z311, Z343 
 - vegetace zasahující do prostoru pohybu osob se zrakovým omezením: Z21, Z22, Z301, Z302, Z342 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: u P56, Z24, Z25, Z57, Z300 
 - místo s příčným sklonem vyšším než 4%: Z68, Z310, Z311 
 
Zámecká 
 - nedostatečná průchodná šířka chodníků (méně než 150 cm nebo zúžení pod 90 cm): Z226, Z227 
 - úseky bez chodníků s vyšší frekvencí pohybu motorových vozidel: Z229, Z250 
 - místo s podélným sklonem vyšším než 6% (úseky delší než 9 m): Z226, Z227 
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Z324 

Bezbariérový chodník na Masary-
kově náměstí. 

Bezbariérový chodník v Jiráskově 
ulici. 

Bezbariérový chodník v ulici Víta 
Nejedlého. 

Z175 Z19 

Bezbariérový chodník u Turnov-
ské ulici. 

Drobné nerovnosti na chodníku v  
Turnovské ulici. 

Chodník v ulici Jana Švermy s 
drobnými nerovnostmi pochozí 
plochy. 

Z110 Z128 Z92 

Z47 

Bariérový chodník v ulici 5. květ-
na /nerovnosti pochozí plochy/. 

Bariérový chodník v ulici Víta 
Nejedlého /nerovnosti pochozí 
plochy/. 

Z14 Z11 

Bariérový úsek cesty v  ulici Víta 
Nejedlého /nezpevněný povrch, 
nerovnosti/. 

Bariérový úsek chodníku ve Stu-
dentské ulici /nedostatečně sní-
žený obrubník, nerovnosti a zú-
žený průchod/. 

Z135 

Bariérový úsek v  Jiráskově ulici  
/nerovnosti, nesnížené obrubní-
ky/. 

Z177 

Bariérový úsek chodníku ve Škol-
ní ulici /nerovnosti/. 

Z296 
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Z103 

Bariérový úsek chodníku v Tur-
novské ulici /nerovnosti - úzká 
průchodná šířka/. 

Bariérový úsek v chodníku v Tur-
novské ulici /úzká průchodná 
šířka, nerovnosti/. 

Bariérový úsek v Turnovské ulici 
/úzká průchodná šířka, příčný 
sklon pochozí plochy 13 %, ne-
rovnosti/. 

Z156 Z104 

Bariérový úsek chodníku v Tur-
novské ulici /úzká průchodná 
šířka, příčný sklon 5 - 9 %/. 

Bariérový úsek chodníku v ulici  
1. máje /úzká průchodná šířka 
podél zdi u kostela/. 

Bariérový úsek v Jiráskově ulici - 
před rekonstrukcí (09/2015)  
/zúžená průchodná šířka chodní-
ku u sloupu veřejného osvětlení/. 

Z149 Z271 Z158 

Z286 

Omezení pro osoby s omezenou 
schopností orientace na chodní-
ku ulice V Cestkách /vzrostlá ve-
getace zasahující do prostoru 
pohybu chodců/. 

Omezení pro osoby s omezenou 
schopností orientace na chodní-
ku v Dvořákově ulici /vzrostlá 
vegetace zasahující do prostoru 
pohybu chodců/. 

Z99 Z54 

Omezení pro osoby s omezenou 
schopností orientace na chodní-
ku v ulici 5. května /vzrostlá ve-
getace zasahující do prostoru 
pohybu chodců/. 

Ulice Hluboká - smíšený provoz 
pěších a motorových vozidel 
(nízká frekvence pohybu). V ulici 
je hrubá dlažba s podélným sklo-
nem až 8 %. 

Z259 

Bariérový úsek v ulici 1. máje  
/příčný sklon až 10 %/. 

Z215 

Bariérový úsek ulice Na Stupních 
/nerovnosti hrubé dlažby, podél-
ný sklon až 18 %/. 

Z348 


