
Zápis z 9. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec konaného 
dne 21. 11. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Lukáš Průcha, Bc. Martina Teplá, Bc. Lenka 
Bobvošová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Mgr. Zuzana Palečková 
Omluveni: Mgr. Zora Machartová, PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, 
sociální věci a kulturu, Tomáš Kysela – náměstek primátora pro technickou správu majetku 
města 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová, Bc. David Novotný – vedoucí odboru správy veřejného 
majetku 
Hosté: Bc. Kateřina Šretrová – Tyfloservis, o.p.s., Bc. Jan Kanaloš 

Program jednání: 

1. Bezbariérovost v Liberci – problematická místa pro vozíčkáře a nevidomé 
2. Různé 

K bodu 1 

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo Bc. Bobvošové, která připravila 
dotazníky na téma bezbariérovost v Liberci a která zajistila jejich rozeslání jak široké veřejnosti 
(KNL, pojišťovny, lékaři), tak samotným handicapovaným a také organizacím, které se této 
cílové skupině věnují. 

Bc. Bobvošová: 

− chybí koncepce řešení bezbariérovosti města Liberec, nejen směrem k vozíčkářům a 
nevidomým, ale i například pro maminky s kočárky, či pro seniory s chodítky 

− v minulosti mapovala terén v Liberci organizace OBZOR 
− mezi nejproblematičtější místa patří tyto čtvrtě a oblasti: Rochlice, Krejčího, okolí 

Jedličkova ústavu, Vesec – Meta, ubytovna TUL, Orlí ulice, stadión Slovanu 
− pro tvorbu dotazníků využila již zpracované dotazníky z města Krnov, kde probíhalo 

zjišťování bezbariérovosti v prosinci 2006 - dotazníky upravila pro potřeby města Liberec 
http://www.krnov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7455&id=1790&n=zjistovani%2Db
ezbarierovosti%2Dve%2Dmeste%2Dkrnov&p1=1734 

− dobrá praxe z Jablonce nad Nisou – případné info u pí.Šorfové, Magistrát města Jablonec 
n/N , tato úřednice se problematice bezbariérovosti věnuje dlouhodobě. 

MUDr. Absolonová: 

− všechny obdržené dotazníky prostudovala a zjistila následující: dotazníky vyplnily 
převážně ženy, hodně studujících, osoby různého vzdělání i profesí, vozíčkáři, osoby s 
roztroušenou sklerózou, apod., nadpoloviční většina nebydlí v bezbariérových bytech, 
nejvíce jim chybí bezbariérový přístup do budovy hlavní pošty (plošina je, ale trvá dlouho, 
než ji mohou použít) a kulturních zařízení (zejména divadlo), se stavem chodníků jsou 
celkem spokojeni, velmi jim vadí krátký interval zelené na semaforech – nestihnou se 
přemístit, u restaurací je BB přístup zajištěn cca v 50%, spokojenost s počtem 
nízkopodlažních autobusů 



Bc. Šretrová – Tyfloservis, o.p.s.: 

− při zjišťování problematických míst byli osloveni klienti a spolupracující organizace 
Tyflocentrum a SONS 

− špatné ozvučení semaforů, správně funguje tak 50%, od posledního zjišťování ze začátku 
roku 2017 se k lepšímu nic nezměnilo 

− v 04/2017 jednání s technickým ředitelem DPMLJ, příslib nápravy, další jednání v 11/2017 
− největším problémem je Šaldovo náměstí, lokalita Fügnerova a přechod ve Vratislavicích 

nad Nisou a dále pak špatné nebo chybějící ozvučení vozů MHD 
− vysílač VPN je pomůcka pro nevidomé a slabozraké, tímto vysílačem v plastové krabičce 

se šesti tlačítky je možno vyslat povely pro dálkové ovládání akustických orientačních a 
informačních zařízení (vozy MHD, semafory, vstupy do metra, veřejné budovy, apod.), stojí 
cca 2.700 Kč pro uživatele, ale jelikož se jedná o kompenzační pomůcku, lze na jeho nákup 
obdržet příspěvek až 90% 

MUDr. Absolonová navrhla a členové komise souhlasili, aby problematika snížení bariér ve 
městě, jak pro osoby s motorickým postižením, tak pro osoby s poruchami zraku byla řešena 
v následujících krocích: 

A. důkladné zmapování centra Liberce 
B. odstranění problémů …stavební úpravy, technické nastavení ,.. 
C. kontrola ze strany postižených 
D. mapování nejvíce problematických oblastí (Rochlice, Krejčího, okolí Jedličkova 

ústavu, Vesec – Meta, ubytovna TUL, Orlí ulice, stadión Slovanu) a budov MML či 
budov příspěvkových organizací SML a LK.  

E. Dtto viz B 
F. Dtto viz C 

 

Zmapování by mohla provést skupina složená z uživatelů (vozíčkáři, nevidomí), ze zástupců 
MML (ideálně oddělení humanitní v součinnosti s odborem technické správy) a zástupců 
organizací D.R.A.K. a Tyfloservis. Vhodné by bylo uskutečnit i jednání se zástupci pošty. 
Výsledky mapování by se mohly zanést do aplikace Maruschka nebo i Google. 

Závěrem proběhla diskuse: 

− MUDr. Absolonová: dotaz na reálnou činnost o.p.s. NIPI, která by se měla vyjadřovat k 
bezbariérovosti nových staveb…od členů komise příliš info o využití nezaznělo …. 
potenciálně by se dala i tato organizace oslovit. 

− Bc. Bobvošová: problematickým místem je také parkování u Úřadu práce, u radnice, 
křižovatka u nádraží, prostory MIC 

− Bc. Šretrová: důležité je, aby byl každý semafor ozvučený 
− Bc. Poruba: pro nastavení delšího intervalu zelené na semaforech by bylo dobré zřídit 

tlačítko 

 

 



K bodu 2 - Různé 

− videoklipy zaměřené na praktiky podvodných prodejců jsou již natočeny, natáčení pod 
taktovkou týmu Divadla F. X. Šaldy a Komunitního střediska Kontakt probíhalo v 
domech s pečovatelskou službou, mezi aktéry byli i liberečtí senioři – fotografie z 
natáčení naleznete na 
https://www.flickr.com/photos/130637704@N03/sets/72157686829332120 

− Bc. Poruba: na příštím zasedání komise bude projednán Plán prevence kriminality na 
rok 2018 (asistenti prevence kriminality, rozšíření kamerového systému, mapování 
kriminality – spolupráce s TUL, získávání dat od PČR se zlepšilo) 

− proběhla schůzka ohledně situace v lokalitě Doubí – náměstkyně Hrbková, zastupitelka 
Tachovská, MUDr. Absolonová, Romodrom, ASZ – p. Chochola – situace se řeší 

− návštěva DOD na psychiatrii – sociální pracovnice p. Krnáčová 
− info o veřejném setkání k problematice bezdomovectví – 22.11.2017 v 16.00 h ve 

Varšavě 
− proběhlo vylosování prvních pěti bytů v rámci režimu Housing first 
− další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 19. 12. 2017 od 16.00 

hodin v I. patře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 110 na téma Plán 
prevence kriminality 2018, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

 

V Liberci 27. 11. 2017 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřil: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 


