
PÍSECKEM NA 
KOLEČKÁCH

aneb jak zpř ístupnit dest inaci v 

J ižních Čechách



STRUKTURA 
TÝMU

ČLENOVÉ TÝMU:

Bc. Aneta Čiháková

Bc. Iva Fraňková

Bc. Adéla Himlová

Bc. Barbora Horejšová

Bc. Tereza Koubíková

Bc. Natálie Kubínová

Bc. Lucie Michálková

Bc. Jana Nová

Bc. Jiří Sucharda

Bc. Anna Tučková

Bc. Kristýna Vůchová

MANAŽER SKUPINY:  

Bc. Lucie Šmídová

PREZENTUJÍ:  Bc. Lucie Šmídová, Bc. Jana Nová



CESTA NAŠEHO PROJEKTU

2018
2019



PRVNÍ KROKY NAŠEHO PROJEKTU

• Seznamování se s bezbariérovostí

• Mapování Jihočeského kraje

• Poznávání potřeb vozíčkáře během 

cestování



ANALYZOVÁNÍ 
BEZBARIÉROVOSTI 

PÍSKU

Písecko – zaměření na Písek 
samostatně

Analýza přístupnosti turistických 
atraktivit, stavu terénu, bezbariérovosti 
X „bariérovosti“ města



ROZDĚLENÍ OBJEKTŮ



ROZDĚLENÍ OBJEKTŮ



BEZBARIÉROVÉ 
UBYTOVÁNÍ

Hotel Biograf 
poznatky o bezbariérovosti uvedeny 

do praxe:

• Snadná dostupnost, vchod i 

pokoje bez prahů

• 2 pokoje pro vozíčkáře 

(dokonale vybavené)

• Výtah









MAPOVÁNÍ TERÉNU

• První výjezdy, zjišťování stavu 

Písku co se terénu týče

• Zaměření na stav chodníků, 

obrubníků, nájezdů, přístupnosti 

zastávek, turistických atraktivit, 

stravovacích zařízení atd.



















HLAVNÍ NÁVRHY 
NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

PÍSKU

Protažení MHD dopravy 
blíže k centru

Revize chodníků, obrubníků

Alespoň mobilní nájezdy do 
některých objektů

Zpřístupnění WC některých 
„bezbariérových“ stravovacích 
zařízení





• Přistavování bočních vchodů 
(tam se dá zajet i autem)

• Přes/místo schodů posuvná 
rampa

• U hlavních vchodů mobilní/ 
vyklápěcí dřevěné nájezdy

• Instalace schodišťových 
výtahů/plošin/sedaček –
instalace na zábradlí

• Zvonek na správu objektu/ 
místní asistenční pomoc



TOALETY

Stěny s nosností 150 kg, 
toalety, mísa, umyvadlo, 
vodorovná madla, svislá 
madla, zrcadlo, ovládání 
signalizačního systému, 

háček na oděvy, 
odpadkový koš…



METODIKA, PRVNÍ KROKY 
ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ

• Norma ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. 

Základní ustanovení

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 

2009 o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Ministerstvo pro místní rozvoj



MĚŘENÍ OBJEKTŮ

• Samotné výjezdy za účelem 
měření

• Naměření potřebných dat

• Využitelnost rozměrů a 
získaných dat v praxi – potažmo 
v našem projektu



HLAVNÍ VÝSTUP PROJEKTU -
TVORBA TRAS

• Hlavní cíl projektu Píseckem na kolečkách 

= TVORBA TRAS

Jednotlivé trasy jsou primárně tvořené pro návštěvníky, 

kteří využívají elektrický či mechanický vozík, ale mohou 

se inspirovat i maminky s kočárky či osoby mající 

pohybové omezení.



HLAVNÍ VÝSTUP PROJEKTU - TVORBA 
TRAS

Trasy vedoucí 
centrem Písku 

(vždy od 
nádraží) 

Přesná data 
zahrnující

rozměry dveří, 
toalet či výskyt 

překážek na 
trasách

Konkrétní 
trasy 

doporučujícího 
charakteru

Délka, doba 
trvání, tipy na 
bezbariérové 
stravování či 
ubytování



1. TRASA „MUZEA A OSTATNÍ“

Navštívené objekty

• Turistické informační 
centrum

• Sladovna

• Prácheňské muzeum

• Kamenný most

Ostatní navštívené objekty

• WC u Kostela Narození Panny 
Marie

• Restaurace Kozlovna u Plechandy



→ Příjezd vlakem na stanici Písek, žel. stanice

→ Z železniční stanice autobusem (linka č. 6 cca 5 minut) do stanice Písek, 
Budovcova

→ Ze zastávky Písek Budovcova vzdálenost 133 m (2 minuty) na WC 
u Kostela Narození Panny Marie

→ Z WC vzdálenost 420 m (7 minut) do Turistického informačního centra 
Písek

→ Z Turistického informačního centra Písek vzdálenost 21 m (1 minuta) do 
Sladovny

→ Ze Sladovny vzdálenost 378 m (6 minut) do restaurace Kozlovna 
u Plechandy

→ Z Kozlovny vzdálenost 301 m (5 minut) do Prácheňského muzea

→ Z Prácheňského muzea vzdálenost 114 m (2 minuty) ke Kamennému mostu

→ Z Kamenného mostu vzdálenost 862 m (16 minut) na autobusovou zastávku 
Písek, Budovcova

→ Ze zastávky Písek, Budovcova autobusem (linka č. 6 cca 5 minut) na stanici 
Písek, žel. stanice

→ Odjezd vlakem ze stanice Písek, žel. stanice



Celkový čas přesunů v rámci trasy: 40 minut

Celková délka přesunů v rámci trasy: 2,3 km

Celkový čas přesunů autobusem: cca 10 minut 

- START/CÍL - Písek, žel. stanice

- Bod 2/9 - autobusová stanice Písek, Budovcova

- Bod 3 - WC u Kostel Narození Panny Marie

- Bod 4 - Informační centrum Písek

- Bod 5 - Sladovna Písek

- Bod 6 - restaurace Kozlovna u Plechandy

- Bod 7 - Prácheňské muzeum

- Bod 8 - Kamenný most

- Bod 9/2 - autobusová stanice Písek, Budovcova

- CÍL/START - Písek, žel. stanice







Navštívené objekty

• Děkanský kostel narození Panny 

Marie

• Klášterní kostel povýšení sv. Kříže

Ostatní navštívené objekty

• WC u kostela Narození Panny 

Marie

• Pizzerie San Marco

• Kavárna Balzám Café

II. TRASA „KOSTELY“



→ Příjezd vlakem na stanici Písek, žel. stanice

→ Z železniční stanice autobusem (linka č. 6 cca 5 minut) do stanice Písek, 
Budovcova

→ Ze zastávky Písek Budovcova vzdálenost 130 m (2 minuty) do kostela 
Narození Panny Marie

→ Z kostela vzdálenost 133 m (2 minuty) na WC u kostela Narození Panny 
Marie

→ Z WC u kostela Narození Panny Marie vzdálenost 436 (7 minut) do Pizzerie 
San Marco

→ Z pizzerie vzdálenost 90 m (1 minuta) do kostela Povýšení sv. Kříže

→ Z kostela Povýšení sv. Kříže vzdálenost 676 m (11 minut) do Mozart Café

→ Z Mozart Café vzdálenost cca 1100m (20 minut) na autobusovou zastávku 
Písek, Budovcova

→ Ze zastávky Písek, Budovcova autobusem (linka č. 6 cca 5 minut) na stanici Písek, 
žel. stanice

→ Odjezd vlakem ze stanice Písek, žel. Stanice



Celkový čas přesunů v rámci trasy: 43 minut

Celková délka přesunů v rámci trasy: 2,5 km

Celkový čas přesunů autobusem: cca 10 minut

– START/CÍL – Písek, žel. stanice

– Bod 2/8 – autobusová stanice Písek, Budovcova

– Bod 3 – Kostel Narození Panny Marie

– Bod 4 – WC u Kostel Narození Panny Marie

– Bod 5 – Pizzerie San Marco

– Bod 6 – Kostel Povýšení sv. Kříže

– Bod 7 – Mozart Café

– Bod 8/2 - autobusová stanice Písek, Budovcova

– CÍL/START - Písek, žel. stanice





Navštívené objekty

• Kostel narození Panny Marie

• Turistické informační centrum

• Sladovna

• Dům u Slona

• Kamenný most a nábřeží řeky Otavy

Ostatní navštívené objekty

• WC u kostela Narození Panny Marie

• Restaurace Kozlovna 

u Plechandy

• Mozart Café

III. TRASA „MIX“



→ Příjezd vlakem na stanici Písek, žel. stanice

→ Z železniční stanice autobusem (linka č. 6 cca 5 minut) do stanice Písek, Budovcova

→ Z Písek Budovcova vzdálenost 130 m (2 minuty) do kostela Narození Panny Marie

→ Z kostela vzdálenost 133 m (2 minuty) na WC u kostela Narození Panny Marie

→ Z WC i kostela vzdálenost 420 m (7 minut) do Turistického informačního centra Písek

→ Z Turistického informačního centra Písek vzdálenost 21 m (1 minuta) do Sladovny

→ Ze Sladovny vzdálenost 378 m (6 minut) do restaurace Kozlovna u Plechandy

→ Z restaurace Kozlovna u Plechandy vzdálenost 231 m (4 minuty) k Domu u Slona

→ Od Domu u Slona vzdálenost 4 m (1 minuta) ke Kamennému mostu

→ Od Kamenného mostu vzdálenost 208 m (3 minuty) do Mozart Café

→ Z Mozart Café vzdálenost 416 m (7 minut) na nábřeží řeky Otavy a sochám z písku 

→ Z nábřeží vzdálenost 948 m (17 minut) na autobusovou zastávku Písek, Budovcova

→ Ze zastávky Budovcova autobusem (linka č. 6 cca 5 minut) na stanici Písek, žel. stanice

→ Odjezd vlakem ze stanice Písek, žel. stanice



Celkový čas přesunů v rámci trasy: 49 minut

Celková délka přesunů v rámci trasy: 2,9 km

Celkový čas přesunů autobusem: cca 10 minut 

– START/CÍL - Písek, žel. stanice

– Bod 2/12 – autobusová stanice Písek, Budovcova

– Bod 3 – Kostel Narození Panny Marie

– Bod 4 – WC u Kostela Narození Panny Marie

– Bod 5 – Turistické informační centrum Písek

– Bod 6 – Sladovna Písek

– Bod 7 – Kozlovna u Plechandy

– Bod 8 – Dům U Slona

– Bod 9 – Kamenný most

– Bod 10 – Mozart Café

– Bod 11 – Nábřeží řeky Otavy

– Bod 12/2 - autobusová stanice Písek, Budovcova

– CÍL /START - Písek, žel. stanice



• Cesta před kostelem pokrytá hrubou 
historickou dlažbou, sklon méně než 1°

• Hlavní vchod: 2 schody, výška 26cm, 
dvoukřídlé mechanické dveře 
s otevíráním dovnitř, průjezdová šířka 
jednoho křídla 80,7cm, bez prahu

• Zádveří: dvoukřídlé mechanické dveře 
s oboustranným otvíráním, průjezdová 
šířka jednoho křídla 98cm

• Vedlejší vchod: 1 schod o výšce 19cm, 
jednokřídlé mechanické dveře 
otevíráním dovnitř, průjezdová šířka 
117cm, bez prahu a přejezdu

UKÁZKA UVEDENÍ NAMĚŘENÝCH DAT

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE



UKÁZKA UVEDENÍ NAMĚŘENÝCH DAT

• Přístup: bezbariérový, WC kabina situována u dámských toalet

• Otevírání dveří: dovnitř

• Šířka průjezdu: 79,8 cm

• Šířka toalety: 253 cm

• Hloubka toalety: 215 cm

• Výška sedátka: 49 cm

• Odsazení WC mísy od zadní stěny: 57 cm

• Toaletní papír v dosahu z mísy: ano

• Splachování: za mísou, výška: 103,5 cm   

• Vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 43,6 cm

• Vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 36 cm – nelze umístit 

vozík ze strany, k dispozici jsou dvě madla                   

• Madlo vlevo: sklopné, délka 142 cm, výška 75 cm       

• Madlo vpravo: sklopné, délka 142 cm, výška 75 cm

TOALETY PIZZERIA SAN MARCO



BYLY INSPIRACÍ NA NAŠÍ CESTĚ…

Průvodcovství, cestovní agentura

ING. ANDREA HANZALOVÁMGR. KATEŘINA NOVOTNÁ ING. HANA LHOTOVÁ

…na cestě k finální podobě 

a formě výsledku našeho 

projektu.

Jihočeská centrála CR

-Vedoucí oddělení domácí cestovní 

ruch 

Pražská organizace vozíčkářů

- Editorka webových 
stránek Přes bariéry, lektor

…na cestě k nahlédnutí do 

života vozíčkáře a k motivaci 

cestovat přes každou překážku. 

…na cestě za objevováním 

krás a produktů Jihočeského 

kraje. 



…NA VLASTNÍ KOLEČKA, VYZKOUŠENO ☺



Zaujal Vás náš projekt? Uvítáme jakoukoli 

užitečnou spolupráci, ale taktéž i návrhy, 

nápady a připomínky, a to nejen z řad 

vozíčkářů. Projektem se hodláme zabývat 

i nadále, zdokonalit ho a přivést ho 

k životu tak, aby opravdu fungoval, 

byl užitečný a pomáhal objevit krásy 

a potenciál Písecka.

PLÁNY DO 
BUDOUCNA 

-
REALIZACE



DĚKUJEME 
ZA

POZORNOST


