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Bezbariérovost v Pardubicích stojí na těchto pilířích:
• Komplexní přístup k bezbariérovosti ve městě od roku 2003.
• Komise pro bezbariérovost od roku 2003.
• Dotační program podpory bezbariérovosti od roku 2014.
• Strategické dokumenty města.
• Projekt mapování komerčních a veřejných objektů – spolupráce se správci a majiteli těchto budov a 

s příslušnými stavebními úřady na odstranění překážek bránících bezbariérovému užívání od roku 2009 (1.128 
zmapovaných staveb).

• Systém Komunitního plánování sociálních služeb od roku 2003.
• Pravidelné pořádání celostátních odborných konferencí „Společně k bezbariérovosti…“ od roku 2004.
• Zážitkové semináře - pomocí autentického prožitku “na vlastní kůži” se snažíme ukázat skutečný život, pocity 

a problémy lidí s handicapem (od roku 2004 prošlo přes 22 tis. osob).

Strategické dokumenty města, kde je pamatováno na bezbariérovost:
• Programové prohlášení Rady města Pardubic
• Strategický plán rozvoje města Pardubic 2014 – 2025
• Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic z roku 2018
• Plán udržitelné městské mobility
• Strategie bydlení pro město Pardubice z roku 2020
• Pardubice – město přátelské rodině z roku 2021
• Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2021 – 2025
• Strategie školství Pardubic 2030
• Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018 – 2024
• Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře v Pardubicích – „Kultura pro všechny“ z roku 2020
• Plán rozvoje sportu v Pardubicích z roku 2018
• Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko 2022 – 2026

https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity/konzultace-bezbarierovosti/
https://pardubice.eu/programove-prohlaseni-rady-mesta-pardubic
https://pardubice.eu/programove-prohlaseni-rady-mesta-pardubic
https://pardubice.eu/strategicky-plan-2014-2025
https://pardubice.eu/strategie-zkvalitneni-verejnych-prostranstvi-mesta-pardubic
https://pardubice.eu/plan-udrzitelne-mestske-mobility-statutarniho-mesta-pardubice-3001
https://pardubice.eu/socialni-sluzby-bydleni-rodina
https://pardubice.eu/socialni-sluzby-bydleni-rodina
https://pardubice.eu/socialni-sluzby-bydleni-rodina
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch
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Komise pro bezbariérovost:
• Zabývá se problematikou odstraňování bariér ve městě, schází se pravidelně – zpravidla 1x měsíčně, byla zřízena

e-mailová adresa bezbarierovost@mmp.cz.
• Má 17 členů (zástupci organizací zdravotně handicapovaných, pracovníci jednotlivých odborů úřadu, Dopravní

fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice).
• Iniciovala vznik nového dotačního programu Program podpory bezbariérovosti již v roce 2014
• Pravidelně iniciuje zážitkový seminář pro zastupitele města a odborné konference věnované problematice

bezbariérovosti „Společně k bezbariérovosti...“.

Problematice bezbariérovosti se v Pardubicích věnujeme již 20 let, kdy vznikla dobrovolná 
pracovní skupina – Komise pro bezbariérovost.

Město Pardubice pravidelně organizuje odborné konference „Společně k bezbariérovosti…“:
• Konala se v letech 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2022.
• Účastní se jí odborníci z řad architektů, dopravních specialistů, vysokoškolských pedagogů, organizací zdravotně

postižených občanů, zástupců veřejné správy aj.
• Cílem je předání si zkušeností z oblasti bezbariérovosti a informovat o novinkách a upozornit na potřebu neustále

se této problematice věnovat.

Komise pro bezbariérovost iniciovala v roce 2014 vznik nového dotačního programu Program podpory
bezbariérovosti, kdy díky tomuto programu město každý rok účelně podporuje odstraňování bariér ve městě.

V letech 2014 – 2022 takto podpořila projekty v celkové výši téměř 406 tis. euro.

mailto:bezbarierovost@mmp.cz
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pro ilustraci výprava 21.01.2021: 
autobusy 41/45, trolejbusy 42/42 => 95% bezbariérovost

Městská organizace - dopravní podnik 
zajišťuje také individuální přepravu 

handicapovaných.
Více na: https://www.dpmp.cz/dalsi-

sluzby/doprava-pro-handicapovane.html

https://www.dpmp.cz/dalsi-sluzby/doprava-pro-handicapovane.html
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Všechna vozidla MHD jsou vybavena 
systémem hlášení zastávek a 
systémem  TYFLOSET, který 

napomáhá zrakově handicapovaným s 
orientací v provozu MHD.

Město Pardubice zajišťuje pro 
pardubické seniory nad 70 let věku 
a pro handicapované občany bez 

ohledu na věk, službu pro snadnější 
přepravu po Pardubicích - Senior taxi. 

Více informací na: 
https://pardubice.eu/senior-taxi

Město Pardubice vytvořilo 
aplikaci, díky které je možné 
také zjistit, kolik je aktuálně 

volných parkovacích míst pro 
handicapované.

https://pardubice.eu/senior-taxi
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Město Pardubice nyní:
• 92 % bezbariérově řešených přechodů pro 

chodce.
• 151 km cyklostezek.
• 92 % bezbariérových zastávek městské 

hromadné dopravy.

Město Pardubice před 10 lety:
• 68 % bezbariérově řešených přechodů pro 

chodce.
• 106 km cyklostezek.
• 18 % bezbariérových zastávek městské 

hromadné dopravy.

Pardubice mají nyní 97 % pěších bezbariérových tras.

Velké stavby na území města:
• Multimodální dopravní uzel veřejné dopravy – Terminál B (realizace 2023, cena 5.597 tis. euro).
• Terminál univerzita (realizace 2022, cena 1.103 tis. euro).

• Modernizace železničního uzlu Pardubice včetně železničních stanic na území města (realizace

2023, cena 260 mil. euro).

Letiště Pardubice:
• Zcela bezbariérová odbavovací plocha.
• Před budovou terminálu místa vyhrazená pro handicapované (zcela bezplatně po celou 

dobu dovolené).
• Pro bezpečný nástup a výstup z letadla má letiště schody se speciální plošinou. 
• Asistence PRM, která doprovází cestující od začátku odbavení až k samotnému nástupu 

do letadla. V případě, že cestující nemá svůj vozík, je možné zapůjčit vozík letištní, a to po 
celou dobu na letišti.

• Služba zesílení zvuků pomáhá neslyšícím komunikovat v prostorách letiště.
• Navigační systém pro zrakově handicapované.
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• Město disponuje unikátní Koncepcí odstraňování bariér v přístupu ke kultuře;
• Koncepce odstraňuje jak fyzické, tak měkké bariéry (motivace, neznalost, ostych);
• Memorandum o společném naplňování koncepce podepsalo 12 největších kulturních institucí, 

město Pardubice a Pardubický kraj.

• Příklady již realizovaných výstupů: 
• Projekt Culture Buddy (Reportáž Čt) – zprostředkování doprovodu osobám s handicapem 

na kulturní aktivity. (osoby s fyzickým i psychickým handicapem, příp. kombinovaná 
onemocnění);

• Proškolení zaměstnanců kulturních institucí – zážitkový seminář zaměřený na komunikaci 
s lidmi s handicapem. Proškoleni klíčoví zaměstnanci všech 12 kulturních institucí 
zapojených do  projektu;

• Vytvoření souhrnu nabídky Domů dětí a mládeže zaměřené na handicapované osoby 
(např. kroužky pro osoby na autistickém spektru);

• Překlady a distribuce nabídky Základních uměleckých škol do 8 jazyků;
• Finanční podpora návštěvy kulturních představení pro školní děti ze sociálně slabých 

rodin;

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/222411000120217/cast/894765/
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Pilířem je strategický dokument Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb:
- Vznik v roce 2003.
- Aktivní zapojení 3 stran do územního rozhodování a plánování (představitelé města, občané a jednotlivé pomáhající 

organizace).
- 5 pracovních skupin.
- Služby poskytované v rámci sociální sítě jsou ročně financovány z rozpočtu města částkou přesahující 3.357 tis. euro.

Město Pardubice podporuje v sociální oblasti:
- Přes 20 organizací pomáhajících handicapovaným.
- Realizováno 13 typů služeb.
- Zaměstnávání osob s handicapem – 12 sociálních podniků (zaměstnávání osob také s mentálním handicapem).
- Pořádání Veletrhu sociálních služeb (tradiční akce města - cílem je co nejvíce přiblížit sociální služby veřejnosti, koná 

se každoročně).
- Transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací Burza filantropie – dochází také k setkání zástupců 

komerční sféry, organizací pomáhajících handicapovaným a veřejné správy – více na: 
https://www.youtube.com/watch?v=DcxvshNtkT4.

- Zajišťuje distribuci a vydávání Euroklíče (osobám s handicapem je vydán speciální klíč, který v rámci celé Evropy 
zpřístupní vyhrazené toalety na veřejných místech, příp. odemkne plošiny či výtahy).

Každý rok se v Pardubicích koná oceňování za činnost ve prospěch handicapovaných „Duhové křídlo“ - v letošním roce 
se bude konat již desátý ročník této ceny (https://www.youtube.com/watch?v=cdQ5zv4Upk4).

Město Pardubice podporuje Abilympiádu
(přehlídka pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením

s mezinárodní účastí - https://www.youtube.com/watch?v=6cFO8kfwIn4).

https://pardubice.eu/komunitni-planovani
http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/
https://www.youtube.com/watch?v=DcxvshNtkT4
http://www.duhovekridlo.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=cdQ5zv4Upk4
národní soutěžní přehlídka řemeslných i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením.
https://www.youtube.com/watch?v=6cFO8kfwIn4
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V oblasti vzdělávání je problematika bezbariérovosti řešena:
• Již od narození – služby rané péče, dále služby rodinného integračního centra, speciální služby Svítání (Svítání), 

speciální škola a speciální předškolní a školní služby, speciální předškolní péče.
• Zrakový screening u všech dětí 3 – 6 let (od 2009 podpořeno téměř 366 tis. euro, vyšetřeno 26.360 dětí).
• Projekt Zdravá dětská noha – včasná diagnostika funkčních vad dětských nohou a prevence onemocnění 

pohybového aparátu dětí (v prvních třídách škol, 900 dětí/rok).
• V rámci základního vzdělávání důraz na bezbariérový přístup prostor, výuky (budování odborných učeben 

s bezbariérovým přístupem – využití fondů EU).
• Vytvořen strategický dokument, kde je podporována bezbariérovost ve vzdělávání.
• Univerzita Pardubice – centrum ALMA.

V oblasti sportu město Pardubice podporuje:

• 4 spolky zaměřené na výchovu a práci s handicapovanými sportovci – Atletika Bez Bariér
(https://www.youtube.com/watch?v=KQeL56FulA0), SHK Pardubice – sledge hokej, NEZLOMENI, Wheelchair
Basketball; celková členská základna přes 200 členů.

• Od 2018 vyčleněn v Programu podpory sportu samostatný dotační titul „Činnost spolků pracujících 
s handicapovanými sportovci“ s rozpočtem 28.594 euro.

• Pravidelné oceňování handicapovaných sportovců v rámci vlastní kategorie při každoročním Vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců Pardubic.

• Pořádání akce Sportovní park Pardubice – sportovní oddíly zabývající se výchovou handicapovaných sportovců.
• Podpora nákupu speciálních posilovacích strojů, podpora Speciálního integračního fitness klubu, aj.

https://ranapece-pce.cz/kdo-jsme/
https://www.ric.cz/
https://svitani.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=-U5z3lDqfhA
http://www.zsdonoveho.cz/
http://skolakr.cz/
https://www.drclentilka.cz/
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch
https://www.upce.cz/centrum-alma
http://www.atletikabb.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=KQeL56FulA0
https://www.youtube.com/watch?v=tdJVDqCU0dE
http://www.nezlomeni.cz/
https://www.wbspardubice.cz/
https://www.sportovnipark.cz/
http://www.ifclub.cz/
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Magistrát města Pardubic:
https://pardubice.eu/bezbarierovost

Česká abilympijská asociace, z. s.:
https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity/konzultace-bezbarierovosti/

Ivana Liedermanová
ivana.liedermanova@mmp.cz; +420 603 549 492
Předsedkyně Komise pro bezbariérovost
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
Česká republika

https://pardubice.eu/bezbarierovost
https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity/konzultace-bezbarierovosti/
mailto:ivana.liedermanova@mmp.cz

