
Společně proti bariérám v Nové Pace (2004 – 2014) 
 

Výstupy projektu „Nová Paka - bezbariérové město“ 

 

Projekt „Nová Paka - bezbariérové město“ vznikl nejprve z iniciativy pana Josefa Fučíka a dále 

pokračoval pod hlavičkou občanského sdružení Život bez bariér Nová Paka. 

Cílem bylo a je soustavně a systematicky pracovat na odstraňování architektonických bariér ve 

městě Nová Paka a jeho okolí. 

Na základě dohody vyčlení Město Nová Paka každý rok finanční prostředky na odstraňování bariér. 

Tato iniciativa není určena pouze pro skupinu tělesně postižených občanů, ale i pro matky s dětmi, 

seniory a občany po úrazu.  

 

2004 – Městem Nová Paka přiděleno 50.000,- Kč na odstraňování bariér 

- 20. 5. iniciativa J. Fučíka, svolána schůzka za účasti ředitele gymnázia, člena rady 

Královéhradeckého kraje P. Kuříka a zástupce odboru školství Královéhradeckého kraje – 

odstranění bariér školy gymnázia a domova mládeže – výstavba výtahu pro zdravotně 

postižené – splněno až v roce 2007 

- připomínky -  výstavba letního stadionu – splněno 2006 

- bezbariérovost restaurace Kopačka při letním stadionu - splněno, výstavba nájezdové rampy 

- úprava bezbariérového přístupu do restaurace Sokolovna Stará Paka – iniciativa majitele 

objektu splněno 

- oslovení ředitelství: 

o České spořitelny – bezbariérovost splněna 2006 – iniciativa majitele budovy 

o Komerční banka – nesplněno 

o Česká pošta – v roce 2006 upraven bezbariérový vstup do objektu pošty + zvonek 

- jednání hotel Štikov – výroba nájezdové rampy splněno v roce 2006 

- jednání ohledně bezbariérové dopravy za účasti p. Čedidly Audiobus 

- upozornění majitele obchodů na bariéry – Elektra Doubek, Jednota - splněno říjen 2004 

z iniciativy majitelů objektů 

- MKS velký sál, úprava bezbariérového vjezdu do objektu – splněno listopad 2004 

- zajištění a označení bezplatných parkovacích míst pro ZTP/P na náměstí v Nové Pace 

- úprava bezbariérového vstupu do ordinace praktického lékaře – splněno prosinec 2004, 

iniciativa lékaře 

- připomínky k obrubníkům - úprava některých obrubníků na autobusovém nádraží v Nové Pace 

- splněno 

 

2005 – Městem Nová Paka přiděleno 100.000,- Kč na odstraňování bariér 



- poradenství s projektanty při přípravě bezbariérového vstupu do muzea Suchardův dům 

v Nové Pace 

- rekonstrukce bezbariérového parkoviště a bezbariérových vstupů do nové sportovní haly při 1. 

ZŠ Komenského ul. – splněno červen  

- další úpravy obrubníků dle připomínek zástupců sdružení 

- úprava bezbariérového vstupu na celé podloubí na náměstí v Nové Pace – splněno listopad 

- postupná jednání s konzultantem pro bezbariérovost Ing. Michalem Vaškem - odstranění 

bariéry pro občana ZTP/P na sídlišti v Nové Pace 

- připomínky k odstranění bariér v nově otevřeném Městském úřadu v Nové Pace – splněno 

prosinec, návrh na vybudování nájezdové rampy, úspora proti plánované nájezdové elektrické 

plošině – splněno prosinec 2005 

- dřevěný nájezd do malého sálu MKS – iniciativa ředitele MKS – splněno prosinec 2005 

 

2006 – Městem Nová Paka přiděleno 100.000,- Kč na odstraňování bariér 

- konzultace ohledně odstranění bariér na zimním stadionu v Nové Pace - částečně splněno 

- připomínky k záměru revitalizace náměstí v Nové Pace v období 2009 a dále – bude v jednáních 

pokračováno 

- úprava bezbariérového chodníku a bezbariérového parkoviště k objektu centra postižených Na 

Vyšehradě 1205 v Nové Pace - splněno 

- oprava některých chodníků po celém městě 

- poradenství ohledně světelné signalizace a pásů pro nevidomé na přechodech přes hlavní silnici 

Praha - Trutnov 

- jednání s konzultantem pro bezbariérovost v individuelním řešení bezbariérovosti jednotlivých 

občanů, kteří si žádají příspěvek na odstranění bariér v domě i před domem 

- opětovná konzultace o možnosti bezbariérové dopravy v Nové Pace nabídka sdružení Car Club 

Vrchlabí 

- konzultace ohledně revitalizace zóny sídliště Studénka 

 

2007 – Městem Nová Paka přiděleno 150.000,- Kč na odstraňování bariér 

- 1. část úpravy komunikace za kostelem v Nové Pace – další výjezd z areálu bývalé nemocnice 

- konzultace a připomínky u přípravy stavby nového bazénu v Nové Pace 

- připomínky na předělání chodníků před vstupem do nového domova důchodců v Nové Pace – 

splněno leden 2008 před slavnostním otevřením 

- předložení návrhu úpravy Jiráskova parku na bezbariérový veřejný prostor stavebnímu úřadu 

v Nové Pace – vyřešení průjezdnosti pro vozíčkáře 

- spolupráce s konzultantem pro bezbariérovost při opravách dalších domů a obchodů ve městě 

 

2008 – Městem přiděleno 100.000,- Kč na odstraňování bariér 



- nabídka spolupráce na projektu bezbariérové Krkonoše po vzoru Beskydy bez bariér- vytyčení 

bariérových restaurací, ubytoven, hotelů a za spoluúčasti Svazku měst a obcí prosazovat jejich 

postupné odstranění – projekt EU 

- pokračovat v připomínkách k odstranění bariér ve městě 

- postupná další jednání s konzultantem pro bezbariérovost 

- nabídka spolupráce při odstraňování bariér pro Město Jičín a další 

 

2009 – Městem přiděleno 100.000,- Kč na odstraňování bariér 

- oprava chodníku před DPS Nová Paka – splněno 

- oprava příjezdové komunikace před vjezdem do areálu bývalé nemocnice – splněno ŽBB 

přiděleno 50.000,- Kč, 30.000,- Kč vlastní zdroje 

- oprava nového chodníku u vjezdu do bývalého magnetu Nová Paka 

 

2010 – Městem přiděleno 100.000,- Kč na odstraňování bariér 

- oprava a zpevnění veřejné komunikace za kostelem Nanebevzetí Panny Marie Nová Paka – 

splněno (50.000,- Kč proplaceno ŽBB, 50.000,- Kč vlastní zdroje ŽBB) 

- oprava vjezdu do MKS malý sál (nové přemostění kanalizačního žlabu) - splněno 

 

2011 – Městem přiděleno 100.000,- Kč na odstraňování bariér. V rámci revizí rozpočtu byla 

částka v průběhu roku snížena na 0,-Kč 

- žádost – oprava chodníku v Opolského ulici - zamítnuto 

 

2012 – Městem přiděleno 50.000,- Kč na odstraňování bariér – informace o čerpání rozpočtu 

nebyly doposud zveřejněny 

- žádost – předláždění přístupu do městské knihovny a městského kulturního střediska, úprava 

dvoukřídlých vchodových dveří do knihovny (otevírání druhého křídla dveří, které je nutné pro 

vstup vozíčkáře, kočárku apod. není v dosahové vzdálenosti ani stojící osoby), úprava 

venkovního zvonku do knihovny (mimo dosahovou vzdálenost vozíčkářů), nákup otočných 

stojanů na knihy  

- představen návrh Života bez bariér,o.s. na celkovou revitalizaci Masarykova náměstí 

zohledňující otázku bezbariérovosti v reakci na zveřejnění vítězného projektu 

- KB předláždění umožňující přístup do objektu – příslib vedení města, že akce bude realizována 

v rámci revitalizace náměstí – termín projektu zatím není stanoven 

- Příspěvek města na švýcarsko-český projekt Života bez bariér, o.s., který byl zaměřen na výměnu 

zkušeností v oblasti bezbariérové architektury a sociálních služeb. 25 000,- Kč 

 



2013 – Městem přiděleno 50.000,- Kč na odstraňování bariér. V dubnu 2013 částka snížena na 

15.000,-Kč. 

- v rámci konference o bezbariérovosti konané 13.2.2013 v centru Života bez bariér, o.s. 

zveřejněna řada podnětů k odstraňování bariér – vchod do KB, vchod do objektu městského 

úřadu kde sídlí ÚP, vchod do malého sálu Městského kulturního střediska, obrubníky některých 

chodníků v okolí autobusového nádraží  

- k 30. 6. 2013 realizován nákup dvou otočných regálů na knihy do městské knihovny 

- k 30. 9. 2013 realizace předláždění přístupu do Městské knihovny (který je zároveň přístupem 

do velkého sálu Městského kulturního střediska) 

- 30. 8. 2013 zaslán pracovníkem Život bez bariér, o.s. dopis předsedovi silničního výboru města 

Nová Paka, p. Pavlu Bouchnerovi, určený členům výboru, s podnětem na iniciaci řešení 

bariérového přístupu do novopackého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Součástí podnětu bylo 

také doporučení konkrétního bezbariérového řešení pro dlážděné venkovní prostranství před 

vstupem do kostela  

- říjen 2013 příprava mapování přístupnosti objektu hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné. 

Pracovníci Života bez bariér, o.s. získali předběžný souhlas s mapováním bariér od majitele i 

provozovatele objektu – město Nová Paka, pohřební služba Mizera Miroslav 

- k 31. 10. 2013 rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici – na podnět pracovníka Života bez bariér, 

o.s. byl projekt těsně před dokončením upraven a na konci chodníku byl zbudován bezbariérový 

sjezd s varovným pásem 

- 18. 10. 2013 spolu s blížícími se volbami do druhé komory Parlamentu ČR zaslán pracovníkem 

Života bez bariér, o.s. podnět předsedovi silničního výboru města Nová Paka, p. Pavlu 

Bouchnerovi, a starostovi města, Ing. JUDr. Rudolfu Coganovi, opětovně poukazující na 

bariérový přístup do volební místnosti pravidelně zřizované v malém sále Městského 

kulturního střediska, současně zaslán: 

- říjen 2013 podnět k řešení přístupnosti provozoven sídlících v objektu na Masarykově nám., č.p. 

6, ve kterém jsou nabízeny služby určené pro širokou veřejnost. Podnět zaslán poté, co se 

majitel objektu neúspěšně pokusil iniciovat spolupráci s městem za účelem realizace 

bezbariérových opatření 

- listopad 2013 zadání poptávky na zpracování bezbariérového návrhu vstupu do Hřbitovní kaple 

-  MILAN BIRTUS - INŽENÝRSKÉ A PROJEKTOVÉ SLUŽBY (v rámci realizace projektu 

„Budoucnost bezbariérové iniciativy ve městě Nová Paka“ podpořeného Nadací VIA) 

- 18. 11. 2013 mapování přístupnosti hřbitovní kaple za účasti provozovatele objektu, zástupce 

společnosti Thermoreal, která má na starosti správu majetku města Nová Paka, a projektanta p. 

M. Birtuse 

- 6. 12. 2013 podání podnětu Výboru pro rozvoj města Nová Paka– Výzva k bezbariérové úpravě 

přístupu do objektu Kaple Panny Marie Bolestné v rámci procesu Odstraňování bariér ve městě 

Nová Paka – s přílohou 3 variant bezbariérového návrhu zpracovaného projektantem M. 

Birtusem a informacemi o možnostech financování bezbariérových úprav (v rámci realizace 

projektu „Budoucnost bezbariérové iniciativy ve městě Nová Paka“ podpořeného Nadací VIA) 

http://www.munovapaka.cz/silnicni-vybor/ds-27691/query=silni%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDbor
http://www.munovapaka.cz/silnicni-vybor/ds-27691/query=silni%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDbor
http://www.munovapaka.cz/silnicni-vybor/ds-27691/query=silni%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDbor
http://www.munovapaka.cz/silnicni-vybor/ds-27691/query=silni%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDbor


- 18. 12. 2013 dotaz zaslaný starostovi města Nová Paka reagující na informace o připravovaném 

výběrovém řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejných toalet ve městě Nová 

Paka – nabídka know-how sdružení v oblasti bezbariérovosti při přípravě projektu, zaslání 

fotodokumentace (příklady veřejných WC ve Švýcarsku). Účelem bylo získat od představitelů 

města zdůvodnění výběru vítězného projektu připraveného Ateliérem Adip 

- prosinec 2013 - zmapování přístupnosti kostela Nanebevzetí Panny Marie 

- listopad 2013 na základě podnětu od Života bez bariér, o.s. došlo k navýšení položky v ročpotu 

města Nová Paka na rok 2014 „Odstraňování bariér“ opět na výši 50 000,-Kč 

 

2014 (k 30. 09. 2014) – Městem přiděleno 50.000,- Kč na odstraňování bariér.  

- spuštění projektu MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ VE MĚSTĚ NOVÁ PAKA – realizátor – 

Život bez bariér, o.s. .  O února do května 2014 zmapováno 22 objektů veřejných i soukromých 

služeb (podrobné informace o přístupnosti objektů jsou zveřejňovány na celkem 

http://www.zbb.cz/clanek/zmapovane-objekty-0)    

- 21.  3. 2013 podnět členům Výboru pro rozvoj a Dopravního výboru a také zástupcům médií 

informující o výhradách sdružení k projektové dokumentaci revitalizace Jírových sadů ve městě 

Nová Paka, která je připravována na rok 2014 - 28 března informoval Jičínský deník o 

připravované revitalizaci novopackých Jírových sadů a o výhradách, které má k připravovanému 

projektu zástupce občanského sdružení Život bez bariér, jehož členy a klienty jsou osoby se 

zdravotním postižením. Výhrady se týkají především vstupní rampy, která v projektovém 

zpracování  není určena pro využití osobami s omezením pohybu 

- 4. 2. 2013 informování občanů Nové Paky o bezbariérové iniciativě týkající se zpřístupnění 

Hřbitovní kaple článkem v únorovém vydání časopisu Achát a v Nových Novinách  

- Život bez bariér, o.s. na svých webových stránkách věnovaných bezbariérovosti informuje o 

provozovateli objektů svépomocí zbudovaných nájezdních rampách do objektů služeb –

v Tyršově ulici č.p. 45 (cukrárna), v ulici Legií č.p. 269 (květinka) 

- srpen 2014 zaslána podnět členům Výboru pro rozvoj poukazující na nevyhovující/bariérový 

stav chodníků ve městě. V rámci podnětu bylo navrženo využít finanční prostředky určené na 

odstraňování bariér na úpravu alespoň některých ze zdokumentovaných míst (fotogalerie na: 

www.zbb.cz/clanek/napady-na-vylepseni-verejneho-prostoru-pro-novou-radnici) 

- září 2014 – podnět členům Výboru pro rozvoj týkající se nefunkční nájezdové rampy do malého 

sálu Městského kulturního střediska. Již dříve nevyhovující dřevěná rampa musela být kvůli 

havarijnímu stavu zcela odstraněna.  

- září 2014 na základě poptávky Výboru pro rozvoj zajistil Život bez bariér, o.s. vypracování 

cenové nabídky na výrobu kovové přenosné rampy pro vstup do MKS a dále pro využití na 

veřejné venkovní akce. 

- září 2014 Výbor pro rozvoj odsouhlasil uvolnění částky 50 000,-Kč na nákup přenosné rampy 

- září 2014 – zástupce Života bez bariér, o.s. byl přizván k posouzení 

přístupnosti/bezbariérovosti veřejných toalet, jejichž rekonstrukce byla zahájena v letním 

období. Kolaudace stavby umístěné v blízkosti Masarykova náměstí je naplánována na říjen 

2014 

http://www.zbb.cz/clanek/zmapovane-objekty-0
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/rampa-nadzvedla-vozickare-od-zastavky-do-sadu-nevjedou-20140327.html
http://www.zbb.cz/
http://www.zbb.cz/clanek/napady-na-vylepseni-verejneho-prostoru-pro-novou-radnici


- září 2014 zaslání připomínek Života bez bariér, o.s. k územní studii okolí kláštera zpracované 

arch. kanceláří Atakarchitekti z Liberce – podněty se týkají mimo jiné navrženého dopravního 

řešení v lokalitě, které v případě realizace přímo ovlivní přístupnost Centra Klášter Života bez 

bariér, o.s. 

 

 

Zpracoval: Fučíková Jitka  

 

Život bez bariér, o.s. Nová Paka 

V Nové Pace, dne 24. 09. 2014  


