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Jak bydlíme,  
jak žijeme
zkušenosti s bydlením

Ostrava vydala  
mapu přístupnosti 
interaktivní aplikace



Editorial
Vážení přátelé, 
aby Asociace polio plnila své poslání 
a funkci i v dynamice proměn 21. sto-
letí, je třeba rozvíjet také přátelskou 
spolupráci s celou obrnářskou Evro-
pou. Velké naděje vkládáme do kon-
taktů s  European Polio Union, ale 
i do plánovaných sousedských pro-
jektů s našimi nejbližšími, komunita-
mi na Slovensku a v Maďarsku. 

Projektem na téma Jak bydlíme, jak 
žijeme se nově ohlédneme za bez-
bariérovostí v  naší blízkosti, doma 
i ve venkovním prostoru. V průběhu 
roku nabídneme pohledy z různých 
stran, vaše tipy a rady odborníků.

Přeji vám inspirativní čtení a přede-
vším pevné zdraví!

Marcela Stránská
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Valné	shromáždění	
EPU	2022	se	sejde	
v Praze

Text Redakce

Na podzim roku 2021 se podařilo získat Asociaci polio pořadatelství Valného 
shromáždění European Polio Union (EPU) 2022 v  Praze. Po  tomto úspěchu 
započala okamžitě intenzívní příprava tohoto projektu, který se uskuteční 
10. 6. 2022, v hotelu Orea Pyramida. 

Na  pravidelném jednání, na  kterém 
se sejde 30 delegátů polio společen-
ství z celé Evropy se zvoleným vedení 
EPU, s devíti řediteli v čele s předse-
dou, D. Mitchellem, se probere hos-
podaření minulého roku, finanční 
plány do budoucnosti, zazní příspěv-
ky některých přítomných. Pozvání 
přijali MUDr. T. Kopecká a prof. F. No-
llet, kdy každý přednese svůj pohled 
do historie i perspektiv polio i PPS. 

Místopředseda AP, prof. Ing. Michal 
Haindl, DrSc., který vede přípravu 
této pro asociaci významné akce 
a  jako její zástupce ve vedení EPU, 
zve vážné zájemce ze strany naší 
asociace k  setkání a  anglické kon-
verzaci. Podrobnosti o  akci, infor-
mace i  formulář registrace budou 
uveřejněny na webových stránkách 
www.polio.cz. 

AgENdA jEdNáNí 
(8.45–17.30 hodin)
1. Welcome & Registration of EPU 
Member Organisations & Guest 
Delegates
2. Minutes of 2021 Annual General 
Meeting 
3. 2021 Annual Report – EPU Presi-
dent
4. 2021 Annual Accounts – EPU 
Treasurer
5. 2022 Annual Budget – EPU Trea- 
surer
6. Motions & Resolutions (To adopt 
and accept the minutes of the An-
nual General Meeting 2021)
7. Place & Date of 2023 EPU AGM
8. Update Session (Ukraine, Medi-
cal Committee, PPS, Eurodis, GPEI)
9. Member Organisations, Tereza 
Kopecká, Frans Nollet presentations 
10. The Way Forward
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Asociácia polio  
v SR	slaví	třicátiny

TexT Marcela Stránská, prameny www.polio.sk, bulletin Informátor, Pamätnica

Před třiceti roky se skupina slovenských nadšených obrnářů roz-
hodla založit oficiální organizaci, která by sdružovala obrnáře 
na  Slovensku. ještě před rozdělením ČSFR, zastřešena Sloven-
ským svazem tělesně postižených, vznikla Asociácia polio. 

Slovenská asociácia polio se 
schází minimálně dvakrát 
ročně, na pravidelném čtyřd-
enním víkendovém setkání 
v  lázeňském hotelu, nejčas-
těji v  Piešťanech na  potkání 

členů na  jaře a  v  létě na  ce-
lotýdenním setkání s  rehabi-
litací, cvičením a  plaváním, 
v  některém slovenském lá-
zeňském městě. Ale také 
ve Velkých Losinách a každo-
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ročně se vídáme s některými 
kolegy na  Festivalu Obrnáři 
obrnářům o obrnářích v Jan-
ských Lázních. Přijíždějí nej-
věrnější z  našich kamarádů, 
vždyť se známe od  útlého 
dětství z léčení. Tradičně nej-
lepší spolupráce je tedy s naší 
asociací, ale APS má také 
úzké vazby na obrnáře v Ma-
ďarsku a  Rakousku. Stejně 
jako my je členem EPU – její 
členové se zúčastnili Valného 
shromáždění v Janských Láz-
ních v  roce 2012 a  v  červnu 
2016 uspořádali toto setkání 
delegátů v Piešťanech.

Letos se potkáme na  Val-
ném shromáždění 10. června 
v  Praze, které pořádá naše 
Asociace polio. 

Asociácia polio v SR (APS), repub-
liková specifická organizace Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých.

Neziskové občanské sdružení: Má 
přibližně 150 členů z celého Sloven-
ska (cca 10 % obrnářů na Slovensku). 

Založena: V roce 1992. 

Historie: Po rozdělení republik v roce 
1993 se staly prvním lázeňským mís-
tem členů slovenské asociace Rajec-
ké Teplice. Činnost APS se rozběhla 
v roce 1994 na II. sociálně-rehabilitač-
ním kurzu ve Sklených Tepliciach. Ná-
sledně se centrum léčby a potkávání 
přesunulo do  Trenčianskych Teplíc, 
později do  Sielnice. Od  založení po-
řádá APS pro členy sociálně-rehabi-
litační kurzy. Několikrát ročně vydá-
vá Informátor, číslo 1/2022 má téma 
30. výročie vzniku našej Asociácie po-
lio. Od roku 2012 je APS členkou Evrop-
ské unie polio (EPU), která je členskou 
organizací EURORDIS – Rare Desea-
ses Europe, dále je členkou slovenské 
Aliance vzácných nemocí od 2017.

Velký úspěch: Po  mnoholeté ne-
dostupnosti komplexní lázeňské 
péče, zapříčiněnou přeřazením in-
dikace A  do  kategorie B v  počát-
cích tohoto tisíciletí, se houževna-
tostí a vytrvalostí Rady APS podařil 
zázrak, MZ stanovilo pro diagnózu 
PPS slovenské lázně jednou za dva 
roky a  naši přátelé si opět užívají 
komplexní lázeňskou péči. 

Pamätnica
30 ROKOV ASOCIÁCIE POLIO 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
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Vzpomínáme
Připomeňme si naše členy a kamarády:
Gisela burdová z Moravského Krumlova, 89 let
JUDr. Milan davídek z Hatí, 77 let
Doc. Mudr. Miluše Havlová, CSc. z Prahy 5, 78 let
Ing. Jaromír kynčl z Prahy 6
Zdeněk matuš z Rožnova pod Radhoštěm, 77 let
Jana morávková z Hejnice
Karel novotný z Prahy 4, nedožitých 89 let
Vladimír pernica z Prahy 4, 75 let
Otilie stieblerová z Liberce, 87 let
Josef tvarůžek z Dolní Bečvy, 73 let
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Větší	podpora	státu	
v sociálním	podnikání
TexT Redakce

Mají hendikepovaní, potažmo zaměstnavatelé, dostatečnou podporu i ze strany 
státu? Pokud mluvíme o legislativní rovině, tam právní úprava není dostatečná. 

Sociální podnikání v České republice 
není dosud právně ukotvené, což má 
například za následek, že nelze jasně 
určit, kolik sociálních podniků v  ČR 
reálně působí. Norma měla původně 
platit od roku 2017, ale zákon se nepo-
dařilo předložit, projednat a prosadit. 
To by se mělo podařit letos. Na soci-
ální podnikání se dají čerpat dotace, 
nicméně problém nastává po  skon-

čení podpory. Bez ní sociální podnik 
obstojí v  konkurenci běžných firem 
jen obtížně. Podmínky pro fungování 
a  benefity je potřeba nastavit systé-
mově tak, aby umožnily dlouhodobou 
udržitelnost sociálních podniků. Je-
jich role je v celém řetězci nezastupi-
telná, ať již hovoříme o náboru, školení 
či tolik důležité psychosociální podpo-
ře hendikepovaných zaměstnanců.
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Jak	bydlíme?
TexT Jana Tobrmanová Čiháková, Zuzana Šišková, Jiří Cileček, externí přispěvovatelé 
zdroj Budovy bez bariér, Liga vozíčkářů

Milí přátelé, rádi bychom rozproudili diskusi na téma „Bydlení obrnářů“. Vě-
říme, že budete ochotni podělit se s ostatními o své pozitivní, tak i negativní 
zkušenosti při řešení bezbariérovosti Vašeho bydlení při zhoršující se mobilitě 
a tím třeba pomoct ostatním se v této problematice orientovat. Zpravodaj AP 
je dobré místo k vzájemnému sdílení v oblasti bydlení obrnářů. Sdílení zku-
šeností jak pozitivních, tak negativních. Zkrátka si vzájemně pomoct, ukázat 
možnosti řešení, aby sadistka obrna neměla stále „navrch“. Podělte se prosím 
třeba o osobní zkušenost i rady s bydlením v bytech zvláštního určení. jak toto 
bydlení, jeho bezbariérovost, vybavenost, umístění, dostupnost služeb i celko-
vá atmosféra v domech splnilo Vaše očekávání a naději zůstat soběstační a zá-
roveň spokojení.
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Podělte se třeba o  zkušenost s  byd-
lením hendikepovaných v  domech 
pro seniory, kde sice soběstačnost již 
není úplná, ale relativně poskytují, či 
by měly poskytovat, dobré místo pro 
život. Zda je pro hendikepovaného se-
niora vůbec reálné v  těchto domech 
plnohodnotně žít. S čím se musí potý-
kat, co je pro něj výhoda či nevýhoda, 
jaká je dostupnost služeb…

Podělte se prosím i  o  zkušenosti 
s  různými úpravami ve  svém byd-
lení, které Vám ulehčily obrnářský 
život, nebo naopak to nebylo to 
pravé a museli jste předělávat. Tře-
ba úpravy bezbariérového vstupu 
(nájezdy, zvedací plošiny, schodole-
zy…), úpravy koupelny (sprcháč&va-
na, neklouzavý povrch…), WC (výš-
ka sedu, madla…), kuchyně (výška 
linky, dostupnost horních skříněk, 
pojízdné stoličky při práci…), ložnice 
(typ a výška lůžka, dostupnost k zá-
věsným tyčím ve skříni…).

Tato problematika je velice širo-
ká a  možností k  řešení je mnoho, 
pojďme se tomu věnovat. Možná, 
že svou sdílností a  otevřeností po-
můžete některým obrnářům v hle-
dání řešení, jak by mohli upravit své 
bydlení při zhoršování mobility. 

Vaše podněty budeme zveřejňovat 
ve Zpravodaji AP. Pokud by některý 
z  členů chtěl kontakt na  Vaše pří-
spěvky, tak pouze s Vaším přímým 
souhlasem. 

Domníváme se, že by snaha najít 
řešení v  bezbariérovosti svého by-
dlení, mohla fungovat i  naopak. 
Pokud si nevíte s některou proble-
matikou zajištění bezbariérovosti 
svého bydlení rady, obraťte se pro-
střednictvím Zpravodaje s dotazem 
na  členskou základnu do  rubriky 
„Bydlení obrnářů“. Stačí do  před-
mětu e-mailu napsat bydlení. 

kontakt: Asociace polio,  
Jabloňová 2891/2, 1060 Praha 6
asociacepolio@seznam.cz
Heslo: Bydlení
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Bydlení	bez	bariér?	
Ne	tak	docela!
Osob s omezenou schopností pohybu žije v Evropě asi 10 procent. dost na to, 
aby mohl být veškerý proces získávání základních výhod determinovaných 
zdravotním omezením samozřejmý a zároveň málo na to, aby byl jednoduchý. 

Definici bezbariérového bydlení nově 
přináší občanský zákoník, v ust. § 685 
odst. 4. Mluví se zde samozřejmě 
o bytech zvlášť upravených pro byd-
lení zdravotně postižených osob, nic-
méně mnohdy nedostatečně kom-
patibilních pro zajištění maximální 
možné soběstačnosti osoby se ZP či 
s omezenou schopností pohybu. 

SOBěStAČNOSt  
NA PRVNíM MíStě
Společným znakem obrnářů i  těž-
ce postižených přitom je, že chtějí 
zůstat co nejdéle soběstační. „Jsme 
však specifická komunita lidí, u kte-
rých se v průběhu let plíživě zhoršu-
je mobilita a s ní i naše potřeby řešit 
různé úpravy bydlení. Mnoho z  nás 
v průběhu let muselo změnit místo 
bydlení i provést různé vnitřní úpravy 
bytu, abychom zvládali zhoršení mo-
bility. Mnohým z nás dalo obrovskou 
práci potřebné změny uskutečnit 
a v té době bychom byli rádi za kaž-
dou radu, prověřenou možnost, zku-
šenost … Ne vše se povedlo, nebo se 
nám dál zhoršila mobilita a jsme nu-

ceni řešit znovu. Zkrátka pro mnohé 
začarovaný kruh, ze kterého musí dál 
hledat cestu,“ říká členka redakční 
rady Zuzana Šišková.

Když jEN REKONStRUKcE 
NEStAČí…
Vedle příspěvků na  úpravu bytu 
osobám se sníženou mobilitou po-
máhají i obce, ty by zpravidla měly 
být vybaveny bezbariérovými byty. 
Bohužel počet žadatelů převyšuje 
počet bytů, které mají obce k  dis-
pozici. Vždy je tedy dobré obrátit se 
přímo na  bytový odbor obce (příp. 
odbor dispozice s majetkem) a zjis-
tit aktuální situaci (a  také reálnou 
dobu jeho získání). Není vyloučena 
ani možnost podat si žádost v jiném 
městě, v tomto případě však mohou 
dostat přednost žadatelé s  bydliš-
těm v dané obci. Bezbariérové byty 
již mají přizpůsobenou šířku dveří 
vozíku, šířka dveří je pak nejméně 
80 cm, též disponují bezbariérovou 
kuchyňskou linkou, speciální sani-
tou a kompenzačními pomůckami, 
které ulehčí denní provoz.
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osobní zkušenost  
zuzany šiškové 
jAK jSME PřiZPůSOBili 
KOUPElNU NAšiM 
KONKRétNíM POtřEBáM 
PO ZhORšENí MOBility
Přátelé, ráda bych se s  Vámi po-
dělila o  jednu z  posledních úprav, 
ke  které jsme museli jako obrnáři 
přistoupit, abychom mohli zůstat 
i nadále soběstační. 

S  manželem žijeme sedmnáct let 
v bytě, který jsme si mohli při jeho 
výstavbě přizpůsobit svému posti-
žení po  polio. To proto, že jsme si 
zvolili eventualitu byt vlastnit. Byt 
vyhovoval našim potřebám, ale 
postupně se zhoršovala mobilita 
a  bylo nutné situaci řešit. Úprava, 
o které chci hovořit, je v koupelně. 

Pro nás obrnáře „sprcháč“ moc ne-
vyhovuje. Naše plegické nožky jej 
prostě neustojí. Proto máme nízko 
posazenou vanu. Dlouho vyhovo-
vala, ale to se v  posledních dvou 
letech změnilo. Hledali jsme řešení. 

Pro nás jsme našli řešení v  podo-
bě dvířek do vany nainstalovaných 
do stávající vany. Bez bourání kou-
pelny a výměny vany. Přišly i úvahy 
přeci jen dát sprchový kout. To však 
chce větší koupelnu a vozík do spr-
chy. Problém je, že je pak všude 
mokro a  kluzko. Spousta otázek, 
na které jsme si museli odpovědět. 

Zvolili jsme dvířka k  vaně. Celá in-
stalace dvířek trvala čtyři hodiny. 
Bála jsem se jí, informovala, kde 
se dalo, ale vše proběhlo bez pro-
blémů a  slouží k  naší spokojenos-
ti. Stoprocentní izolace, nic nepro-
sakuje a  vanu užíváme jako před 
instalací. Jen bez bariér. Manžel je 
vozíčkář a já s ortézou na jedné ple-
gické noze. Vyhovuje nám to obě-
ma. Zatím, ale i  to „zatím“ pro nás 
zní optimisticky. 

Dělím se o  naši zkušenost. Třeba 
naše zkušenost zkrátí Vaši cestu 
k řešení problému zůstat soběstač-
ní. Držím palce a  přikládám pro 
představu obrázky před a po.

Před Po
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Moje	vzpomínky	
na Karla	Novotného	
začínají	v 50.	letech	
minulého	století	

TexT B. Svoboda 

S  Karlem jsem se seznámil v  počátcích mých lázeňských pobytů a  společně 
jsme brázdili na motorkách cesty v Krkonoších. A jak to tak v mládí bývá, sna-
žili jsme se také udělat dojem na děvčata. 

A protože tenkrát ještě nebyly televi-
ze, počítače a mobily, o zábavu jsme 
se starali sami. A  tady byl Karel se 
svojí harmonikou král. Bavil nás kro-
mě Kolonády i na Kavkaze, Krakono-
ši, a hlavně v Bellevue, která už bo-
hužel není pár let v provozu. I nějaké 
ty lumpárny patřily k pobytu, třeba 
pozdní příchody po 22. hodině okny 
do depandancí…, doprovázení odjíž-
dějících pacientů k autobusu za do-
provodu harmoniky a s pamětným 
Karlovým prohlášením, když auto-
bus mizel za Bellevue (snad si mno-
zí z nás sami vzpomenou). A jistě si 
připomeneme i další a další příběhy, 
které nás provázely mnoho let. Na-
vazovala se zde přátelství na celý ži-
vot. Ať už jsme byli kamarádi, nebo 
dokonce si našli životního partnera. 

Dlouhá léta jsme trávívali zábavné 
večery za doprovodu Karlovy harmo-
niky a jeho kapely. A i když už se ne-
budou opakovat, nezapomeneme.
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Plán	výtvarných	akcí	
Vladimíra	Vondrejse	
na rok	2022
AUTOR Vladimir Dja Vondrejs (vondrejs@gmail.com)

Vážení přátelé, minulý kovidový rok 
byl pro mne plný překážek. Přesto se 
mi však podařilo zrealizovat překva-
pivý počet výstav. Hlavní byla skupi-
na tří výstav virtuálních, spadajících 
do nového projektu Nekonečný pří-
běh hledání krásy. Rozeslal jsem je 
stovkám zájemců, včetně desítek 
členů naší asociace. Každou z výstav, 
Krása je v oblacích, aneb zjevování 
či pareidolie, Krása je v seznamová-
ní, aneb ilustrované inzeráty a Krá-
sa je v zrcadlení, aneb kaleidoskopy 

a  zkrášlovadla trochu jinak, připo-
míná přiložená fotografie.

V  naší Galerii na  plotě v  Ratměři-
cích jsem zrealizoval také tři výsta-
vy. Krása je v dotýkání se jmenovala 
kolekce obrázků s otisky mých dla-
ní a  prstů proměněných na  malé 
příběhy. Vzpomínkou na  mého ka-
maráda Vojtěcha Vojtěcha, kterého 
zabil koronavirus, byl soubor jeho fo-
tografií české architektury osvěžený 
obrázkem Sázavy z  místa, na  kte-
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rém rád odpočíval, od  jeho sestry 
Anny. Třetí oddíl tvořily jako obvykle 
Konstrukce zvané tenzegrity, mezi 
nimiž dominovaly tentokrát objekty 
stavebnicového typu, jejichž tvar lze 
obměňovat. Z jedné kostry lze udě-
lat mnoho objektů různých tvarů.

Poslední byla kolektivní výstava 
na  téma Tělo v  Galerii H (Kostelec 
nad Černými lesy), kde jsem vysta-
voval velký soubor kreseb zápasní-
ků sumo.

PRO ROK 2022 PláNUji 
tytO ViRtUálNí VýStAVy
Krása se ukrývá v krajině, aneb Kra-
jina prostředních rýmů, což bude 
překvapení, jehož pointu zatím ne-
prozradím. Druhá virtuální se bude 
jmenovat Krása dotyků a  bude to 
verze výstavy z minulého roku v Ga-
lerii na plotě, která je pro vás nezná-
má. Třetí virtuální ponese jméno 
Krása je v  geometrii a  bude věno-
vána variacím na  mnohoúhelníky 
a  mnohostěny platonovského typu, 
to jest obrazcům a objektům s vyso-
kým stupněm symetrií různých typů, 
které, jak už víme, jsou nositelkami 
krásy v umění i v přírodě. Tato krása 
je ovšem zplozena vědou z pramenů 
nejstarších, geometrií. Mnozí odbor-
níci se dokonce o geometrii domní-
vají, že je kostrou kolébky naší eu-
roamerické civilizace.

Pro Galerii na  plotě letos chystám 
také tři výstavy: Fotografie českých 

motýlů ze sbírky svého kolegy bio-
loga A. Němce a  Snová křídla, zro-
zená v  mé hlavě, opět v  doprovodu 
Tenzegritů a  spol. (Ratměřice 33, 
na plotě naší zahrady a uvnitř). Když 
se domluvíme, přijedu pro vás na au-
tobusové nádraží Votice anebo vla-
kové v Olbramovicích autem. Autem 
od kraje Prahy je to do Ratměřic asi 
60 km. Krásný výlet se dá spojit s pro-
hlídkou zámků u  nás a  v  okolí. Kdo 
jede do Sezimova ústí na rekondici, je 
to, co by kamenem dohodil. 

Jako poslední uvádím výstavu, která 
byla zahájena již 23. 2. 2022 a  bude 
trvat dva měsíce. Je to Salon výtvar-
níků Benešovska v  němž se obje-
vují dva mé tenzegrity, uspořádané 
do sloupu, visícího v čele výstavního 
prostoru, v přízemí krásně rekonstru-
ovaného Muzea umění a  designu 
v  Benešově. Výstava vznikla výbě-
rem z obřího počtu přihlášených vý-
tvarných děl od šperků až po obrazy, 
sochy a fotografie a má, myslím, vel-
mi vysokou uměleckou úroveň. 

A možná že bude ještě překvapení, 
o kterém se zatím jedná. Pochopi-
telně to vše bez záruky, protože viry 
i lidští kazisvěti jsou mocní.

Virtuální výstavy budu rozesílat 
na stejné e-mailové adresy. Pokud 
je někdo nedostává a  má zájem, 
prosím, pošlete mi vaši e-mailovou 
adresu, na  kterou má být výstava 
zaslána. Přeji hezkou zábavu.



zpravodaj asociace polio / jaro 202214

Ostrava	vydala	 
mapu	přístupnosti
zdroj a foto Ostravská organizace vozíčkářů, Magistrát města Ostravy

Ostrava vydala unikátní mapu přístupnosti nejen pro handicapované. jde o in-
teraktivní aplikaci, které pomůže hlavně vozíčkářům, ale i seniorům. je v ní 
více jak 1400 objektů z oblastí úřadů, vzdělávaní, zdravotnictví, služeb, kultu-
ry, gastronomie, zastávek městské hromadné dopravy. Využívat ji mohou hlav-
ně osoby odkázané na  invalidní vozík. Poslouží také seniorům se zhoršenou 
mobilitou či rodičům s kočárky. 

Bezbariérovost je nezbytnou pod-
mínkou rovných příležitostí a svobo-
dy pohybu nejen pro handicapované, 
pro město nesmírně důležitá a  pří-
stupnost veřejných budov, veřejných 
prostranství, městské hromadné do-
pravy. Handicapovaní, ale nejen oni, 
mohou v mapě zjistit, zda daný ob-

jekt je pro ně samostatně přístupný, 
potřebují doprovod či se jedná o ob-
jekt zcela nepřístupný. Přístupnost je 
hodnocena z mnoha aspektů a roz-
děluje objekty na  přístupné (zelená 
barva), částečně přístupné (oranžová 
barva) a obtížně přístupné nebo ne-
přístupné (červená barva).
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Mapu přístupnosti lze nalézt 
na  mapovém portále města, kde 
proklikem na  příslušnou dlaždici 
zobrazíme požadovanou mapu. 
Je rovněž propojena se stránkami 
Ostrava bez bariér, což usnadňuje 
vkládání nově zmapovaných ob-
jektů včetně příslušných fotografií. 
Každý zmapovaný bod nese řadu 
atributů, které mohou ve svém dů-
sledku znamenat rozhodnutí, zda 
se „vozíčkář“ do místa vypraví. 

Zájemce v  mapě nalezne krom zá-
kladních informací, definujících ad-
resu, detaily ke vstupu do budovy, in-
teriéru, existenci výtahu, dostupnosti 
parkování či toalet. Laicky lze mapu 
přístupnosti přiblížit systému semafo-
ru. Zelená znamená pro vozíčkáře ob-
jekt přístupný, oranžová potřebnost 
doprovodu vozíčkáře a červená barva 
značí vozíčkářům nedostupný objekt.

Důležitá je spolupráce handica-
povaných osob při mapování jed-
notlivých míst. Osoby, pohybující 

se na  ortopedickém vozíku, jsou 
schopny nejlépe objekty posoudit, 
všimnout si skutečností, které zdra-
vý člověk vůbec nevnímá. Význam-
ný pro projekt je proto podíl speci-
alisty pro architektonické bariéry 
odboru územního plánování a sta-
vebního řádu magistrátu, který vy-
užívá k pohybu vozíku, jeho zpětná 
vazba je praktická a výjimečná. Jak-
mile je objekt zmapován, informace 
jsou ihned publikovány prostřed-
nictvím oddělení geografického 
informačního systému magistrátu. 

Na  mapování spolupracují také 
zástupci Ostravské organizace vo-
zíčkářů. Tomáš Dvořák, Ostravská 
organizace vozíčkářů: „Projekt vy-
chází z potřeb vozíčkářů a je pro ně 
přínosný. Sám jsem vozíčkář, úzce 
spolupracujeme právě s  vozíčká-
řem, zaměstnancem magistrátu, 
který veškeré naše informace a po-
střehy řeší. Jsme velice rádi, že Os-
trava se k předmětnému postavila 
vstřícně, my fyzicky mapujeme ob-
jekty, zastávky a  podobně, posky-
tujeme kýžené informace. Magist-
rát pak řeší zveřejnění a aktualizaci 
informací. Mapu vozíčkáři využívají 
četně, jako příklad mohu uvést 
handicapovanými v  prvé řadě vy-
hledávané nástupní ostrůvky. Vý-
stupy jsou použity na  tvorbu ak-
tualizací Generelů bezbariérových 
tras a dopravy města Ostravy, vy-
užívány jsou i pro návrhy a doporu-
čení bezbariérových úprav.“

Osoby, pohybující se 
na ortopedickém vozíku, 

jsou schopny nejlépe objekty 
posoudit, všimnout si 

skutečností, které zdravý  
člověk vůbec nevnímá.



V příštím	čísle
 • co je dobré vědět, než začneme upravovat byt? 

co je upravitelný byt? kde jsou k získání dané 
parametry veřejně přístupných objektů? pro koho 
je závazná bezbariérová vyhláška?  pokračujeme 
ve zkoumání bydlení bez bariér. 

 • přehlídka letošních aktivit Asociace polio 
právě probíhá. s novým nádechem absolvujeme 
opatrně a promyšleně připravené akce. 

 • u nabízených elektrických vozíků není 
transparentně uvedeno, k jakému účelu mají 
sloužit, chybí certifikáty, prohlášení o shodě, 
pravidla pro jejich pohyb na pozemních 
komunikacích. dohledáme si stanovisko 
ministerstva dopravy.
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