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Úvod

Město Ústí nad Labem v rámci evropského dopravního projektu Civitas Archimedes 
zmapovalo bezbariérové a přístupové trasy mezi zastávkami MHD, vyhrazenými par-
kovišti pro ZTP a budovami magistrátu, městských obvodů, státních a krajských insti-
tucí, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury, sportu apod.

Zjištěné skutečnosti byly zapracovány do této publikace, která obsahuje informace o 
možnostech přístupu po veřejných komunikacích k 35 vybraným cílům z hledis-
ka bezbariérovosti tak, aby zájemci měli ulehčenou orientaci při záměru návštěvy 
konkrétního zařízení. Je určena imobilním osobám, osobám se sníženou pohyblivostí 
i např. rodičům s kočárky. 

Informace o bezbariérových a přístupových trasách obsahuje rovněž samostatný 
webový portál na adrese http://bezbari.usti.cdsw.cz/imapa.asp.

Každá trasa obsahuje tzv. „kritická místa“, což jsou místa, kterým je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost, jako například přechody pro chodce, místa pro přecházení, 
rampy a chodníku ve spádu. 

Obtížnosti trasy a na nich se vyskytujících překážek je členěna do 3 úrovní podle tzv. 
„semaforové konvence“:

 – bezbariérově přístupné
 – částečně nebo obtížněji bezbariérově přístupné
 – obtížně přístupné nebo bezbariérově nepřístupné
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Vysvětlivky k použitým symbolům a zobrazení

a) Cílová místa jsou v mapě zvýrazněna fi alovou barvou s bílým nápisem a ikonou 
znázorňující typ objektu

b) Přístupové trasy jsou zobrazeny světle zelenou linií, v případě vyšších sklonů tra-
sy je linie zvýrazněna příslušnou barvou s vyznačením směru, velikosti a případně 
délky sklonu. Popisy sklonů a délek jsou vždy ve stejné barvě jako příslušný gra-
fi cký objekt.
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c) Hrany přechodů pro pěší jsou vyznačeny tzv. dvojlinií, která naznačuje rozdílnou 
úroveň vozovky a chodníku, opět odlišenou barevně podle výšky „šlápnutí“.

d) Rampy, schodiště a další překážky jsou vyznačeny barevnou plochou, rovněž 
s popisy sklonů a délek vždy ve stejné barvě jako příslušný grafi cký objekt:
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e) Typy objektů

Česká pošta Restaurace, občerstvení

Divadlo, kulturní zařízení Sociální objekt

Informační centrum Školské a vzdělávací zařízení

Knihovna Úřad

Muzeum WC bezbariérová

Nádraží ČD Zastávka MHD

Parkoviště pro ZTP Zdravotnické zařízení

Pokud je ikona  umístěna současně s jinou ikonou ve stejné barvě, např.  ,
je v příslušném objektu bezbariérové WC. 
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Informace k jednotlivým cílovým místům

Ke každému cílovému místu jsou zpracovány popisy tras s uvedením výchozího mís-
ta, délky tras, povrchů s uvedením čísel kritických míst (1). Ke každému kritickému 
místu jsou uvedeny základní technické údaje, jeho podrobná lokalizace v mapě a ty-
pické fotografi e situace, detailů, rozhledů apod. Pokud jsou tyto fotografi e součástí 
situace, směr jejich umístění je ve směru pohledu fotografi e.

Označení bezbariérové přístupnosti objektů v tabulce

Pro přehledné označení, jak jsou jednotlivé objekty bezbariérově přístupné po veřej-
ných komunikacích, je použita opět „semaforová konvence“.



Bezbariérové a přístupové trasy

8

Seznam cílových míst s označením úrovně
bezbariérového přístupu

U každého cílového místa je uvedeno od každé obtížnosti pouze jedno označení, 
které znázorňuje, že k tomuto cílovému místu je minimálně jedna trasa této obtíž-
nosti.

Číslo Bezbariérový přístup Název Strana

1 l Česká pošta Masarykova xxx

2 l Česká pošta Střekov xxx

3 l l Česká správa sociálního zabezpečení xxx

4 l Činoherní studio xxx

5 l Domov pro seniory Bukov xxx

6 l l Domov pro seniory Dobětice xxx

7 l Domov pro seniory Krásné Březno xxx

8 l l Domov pro seniory Severní Terasa xxx

9 l Domov pro seniory Bukov, Azylový dům – Orlická xxx

10 l Dům kultury a Dům dětí a mládeže xxx

11 l l Finanční úřad xxx

12 l Hlavní nádraží ČD xxx

13 l Krajský soud xxx

14 l l Krajský úřad xxx

15 l l Magistrát města Ústí nad Labem xxx

16 l l Masarykova nemocnice xxx

17 l l Městský stadion xxx

18 l Muzeum xxx

19 l Národní dům xxx

20 l Okresní soud xxx

21 l Pečovatelská služba Ústí nad labem – Bukov xxx

22 l l Poliklinika xxx

23 l Severočeská vědecká knihovna xxx

24 l l Svaz tělesně postižených, Centrum pro zdravotně postižené xxx

25 l Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Město xxx

26 l Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice xxx

27 l l Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa xxx

28 l l Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekova xxx

29 l Západní nádraží ČD xxx

30 l Zdravotní středisko Dobětice xxx

31 l Zdravotní středisko Krásné Březno xxx

32 l Zdravotní středisko Neštěmice xxx

33 l Zdravotní středisko Skřivánek xxx

34 l Zdravotní středisko Střekov xxx

35 l Zimní stadion xxx
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Pošta Masarykova

D. MHD Hraničář
(z centra 2)

C. MHD Hraničář
(z centra 1)

A. MHD Hraničář
(do centra 1)

B. MHD Hraničář
(do centra 2)
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Trasy

A. Zastávka MHD Hraničář (do centra 1)

Celková délka trasy je cca 105 m a její povrch je z betonové dlažby. Trasa vede od sta-
nice MHD Hraničář po chodníku směrem z centra až k vyznačenému přechodu 
pro chodce se středovým ostrůvkem přes ulici Masarykova. Přechod (1) je dlouhý 
14 m a hrany chodníků i středového ostrůvku jsou vysoké 2 cm. Dál pokračuje trasa 
po chodníku z betonové dlažby směrem z centra, prochází kolem zastávky MHD Hra-
ničář (z centra 2) až ke vchodu.

B. Zastávka MHD Hraničář (do centra 2)

Celková délka trasy je cca 125 m a její povrch je z betonové dlažby. Trasa začíná na za-
stávce MHD Hraničář a pokračuje po chodníku směrem do centra k vyznačenému 
přechodu pro chodce (1) přes ulici Masarykovu kde se napojuje na trasu [A].

C. Zastávka MHD Hraničář (z centra 1)

Celková délka trasy je cca 100 m a její povrch je z betonové dlažby. Trasa začíná na za-
stávce MHD Hraničář (z centra 1) a vede po chodníku směrem z centra města, kolem 
vyznačeného přechodu pro chodce (1) a dál pokračuje po chodníku po trase [A].

D. Zastávka MHD Hraničář (z centra 2)

Celková délka trasy je cca 20 m a její povrch je z betonové dlažby. Trasa začíná na za-
stávce MHD Hraničář (z centra 2) a po chodníku směrem z centra ven zatáčí vpravo 
do vchodu.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Masarykova
Délka přechodu 14 m, výška hran 2 cm.
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Česká pošta - Střekov

A. Činoherní
studio
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Trasy

A. Činoherní studio

Celková délka trasy je cca 57 m a její povrch je z betonové dlažby.

Přístupová trasa začíná na chodníku na roku ulice Varšavská u Činoherního studia 
a navazuje tak na přístupové trasy ze zastávek MHD Krajský soud – ÚMO Ústí nad 
Labem - Střekov.

Od Činoherního studia vede trasa přes vyznačený přechod pro chodce o délce 8,5 m 
a s výškou hran chodníků 2 cm. Dál pokračuje trasa obloukem vpravo po chodníku 
kolem parku do ulice Žukovova až ke vstupu do objektu České pošty.

Vstup na poštu je bariérový, napravo od vstupních dveří je tlačítko, kterým lze při-
volat pracovníky pošty k vyřízení záležitosti.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Varšavská
Délka přechodu 8,5 m, výška hran 2 cm.
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Česká správa sociálního zabezpečení

A. MHD Divadlo
(sever)

B. MHD Divadlo
(jih)

16

C. Parkoviště
pro ZTP

6,5–8,0 %  11 m

Česká správa sociálního zabezpečení

REVOLUČNÍ

REVOLUČNÍ

REVOLUČNÍ

12
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Trasy

A. Zastávka MHD Divadlo (sever)

Celková délka trasy je cca 113 m a povrch trasy je převážně z betonové dlažby. Trasa 
začíná na nástupním ostrůvku zastávky MHD Divadlo a pokračuje po vyznačeném 
přechodu pro chodce (1) přes jeden jízdní pruh ulice Revoluční. Přechod má délku 
6 m, výška hran je 2 cm. Na přechodu je potřeba sledovat pohyb vozidel přijíždějících 
zprava k zastávce MHD Divadlo (jih). Za přechodem pokračuje trasa vpravo po chod-
níku z betonové dlažby směrem z centra do podloubí budovy České správy sociální-
ho zabezpečení až k hlavnímu vchodu. 

B. Zastávka MHD Divadlo (jih)

Celková délka trasy je cca 103 m a povrch trasy je převážně z betonové dlažby. Trasa 
začíná na chodníku zastávky MHD Divadlo (jih) a podloubím vede k přechodu pro 
chodce, kde se napojuje na trasu [A].

C. Parkoviště

Celková délka trasy je cca 47 m a povrch trasy je z betonové dlažby. Trasa začíná 
na parkovacích místech ZTP, vede přes sníženou nájezdovou hranu na chodník a po-
kračuje po šikmé rampě (2) o délce 11 m se sklonem 6,5 – 8 % ke hlavnímu vchodu 
do budovy České správy sociálního zabezpečení.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod Revoluční
Délka přechodu 6 m, výška hran 2 cm.
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2. Rampa
Sklon 6,5 – 8,0 %, délka 11 m.

doplnit foto
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Činoherní studio

A. ÚMO
Sttřekov
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Trasy

A. ÚMO Ústí nad Labem - Střekov

Celková délka trasy je cca 170 m a povrch chodníků je převážně z litého asfaltu. Pří-
stupová trasa začíná na chodníku proti ÚMO Ústí nad Labem - Střekov a navazuje tak 
na přístupové trasy ze zastávek MHD Krajský soud – ÚMO Ústí nad Labem - Střekov. 
Od nároží ulic Národního odboje a Varšavská vede po chodníku směrem k ulici Rai-
sova, kde vede přes vyznačený přechod pro chodce (1) o délce 7 m a s výškou hran 
chodníků 2 cm. Dál pokračuje trasa po chodníku až na křižovatku ulic Varšavská a Ko-
zinova a končí u vchodu do Činoherního studia.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Raisova
Délka přechodu 7 m, výška hran 2 cm.
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Domov pro seniory Bukov

A. MHD Bukov
(z centra)

B. MHD Bukov
(do centra)

C. Parkoviště
pro ZTP
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Trasy

A. Zastávka MHD Bukov (z centra)

Celková délka trasy je cca 178 m a má povrch převážně z betonové dlažby. Od sta-
nice MHD Bukov z centra vede trasa po chodníku podél ulice Masarykova směrem 
zpět do centra města. Překonává odbočku vedoucí vlevo do zeleně. Hrany chodníků 
jsou zkosené a ve výšce 2 - 3 cm. Dál pokračuje po chodníku s povrchem z betonové 
dlažby až k přístupové komunikaci vedoucí vlevo před vchod k objektu Domov pro 
seniory Bukov. Povrch přístupové komunikace je rovněž z betonové dlažby. Z přístu-
pové komunikace vede trasa po šikmé rampě (3) o sklonu 12,5 % v délce 6,5 m až 
ke vchodu do objektu.

B. Zastávka MHD Bukov (do centra)

Pro cestu k objektu Domov pro seniory Bukov je možné volit ze dvou tras. 

Delší trasa o celkové délce cca 332 m vede od zastávky MHD Bukov po asfaltovém 
chodníku k vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici Masarykova u rondelu. Pře-
chod pro chodce (1) je dlouhý celkem 28 m a vede nejdříve přes jízdní pruh vedoucí 
od Bukova. Před vstupem na přechod je potřeba sledovat vozidla přijíždějící zleva. 
Hrany chodníků jsou vysoké 3 cm. Následuje středový ostrůvek se zelení a hranami 
2 - 3 cm a dál vede trasa přes čtyřpruhovou komunikaci se středovým ostrůvkem. 
Hrany chodníků jsou vysoké 2 - 3 cm. Při překonání vozovky je nutné sledovat příjezd 
vozidel přijíždějících ve dvou jízdních pruzích směrem od rondelu i na dvou jízdních 
pruzích vedoucích z centra města. Po překonání dlouhého přechodu pro chodce 
vede trasa po chodníku s povrchem z betonové dlažby podél ulice Masarykova smě-
rem do centra až ke stanici MHD Bukov (z centra). Zde se napojuje na trasu A.
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Kratší trasa je o celkové délce 162 m, její povrch střídá asfalt a betonová dlažba. Tato 
kratší trasa má však jedno kritické místo (2) s hranou chodníku vysokou 9 cm.

Trasa začíná na zastávce MHD Bukov a pokračuje po chodníku s asfaltovým povr-
chem až k vyznačenému přechodu pro chodce (2) přes ulici Masarykova, který je 
dlouhý 16 m a má středový ostrůvek pro chodce. Hrana chodníku vedoucího po pra-
vé straně vozovky ve směru do centra města je vysoká 9 cm. Hrany chodníků u stře-
dového ostrůvku jsou vysoké 2 cm a hrana chodníku v blízkosti objektu Domov pro 
seniory Bukov je vysoká 3 cm. V ulici Masarykova jezdí vozidla ve dvou jízdních pru-
zích v obou směrech, proto je při překonání vozovky nutné sledovat příjezd vozidel 
přijíždějících ve dvou jízdních pruzích směrem od rondelu i na dvou jízdních pruzích 
vedoucích z centra města. Po překonání ulice Masarykova se trasa B na chodníku 
napojuje na trasu A.

C. Parkoviště v ul. Za Vozovnou

Celková délka trasy je cca 143 m a vede převážně po povrchu z betonové dlažby. 
Začátek trasy je u vyhraženého stání ZTP a dál pokračuje cca 7 m po vozovce podél 
parkovacích stání směrem k ulici Masarykova až k nájezdu na chodník pro chodce se 
sníženým obrubníkem a hranou 2 cm. Po chodníku pokračuje trasa směrem k Masa-
rykově ulici na roh objektu Domov pro seniory Bukov a zatáčí vpravo podél budovy 
až na její severní okraj. Trasa dál zatáčí vpravo a po šikmé rampě (3) o sklonu 12,5 % 
v délce 6,5 m až ke vchodu do objektu.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod Masarykova u rondelu
Délka přechodu 28 m, výška hran 2 cm – 3 cm.
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2. Přechod Masarykova u DPS
Délka přechodu 16 m, výška hran 2 cm – 3 cm, hrana chodníku na jihozápadě 9 cm.
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3. Rampa – vchod do DPH
Sklon 12,5 %, délka 6,5 m.
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Domov pro seniory Dobětice

A. MHD Dobětice
točna

Domov pro seniory 
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Trasy

A. Zastávka MHD Dobětice (točna)

Celková délka trasy je cca 82 m s převážně asfaltovým povrchem. Chodníky mezi za-
stávkou MHD a objektem DPS nemají bezbariérovou úpravu. Od zastávky vede trasa 
po asfaltové vozovce po kraji vozovky směrem podél chodníku směrem z města až 
ke zkosené hraně chodníku před budovou Domova seniorů Dobětice. Po nájezdu 
na asfaltový chodník pokračuje trasa po přístupové šikmé rampě (2), která je v délce 
2 x 4,5 m se sklonem 7,7 a 8 %. Rampa končí přímo vřed vchodem do objektu DPS.

B. Parkoviště v ul. Šrámkova

Celková délka trasy je cca 53 m s asfaltovým povrchem na chodníku a s betonovými 
dlaždicemi na rampě. Trasa začíná v prostoru parkoviště podél Šrámkovy ulice na pro-
tilehlé straně před DPS. Z parkoviště je vedena trasa po kraji vozovky až k chodníku 
kde začíná vyznačený přechod pro chodce (1) přes Šrámkovu ulici. Přechod má délku 
8 m a hrana chodníků je vysoká 2 cm. Po nájezdu na asfaltový chodník pokračuje 
trasa po přístupové šikmé rampě (2), která je v délce 2 x 4,5 m se sklonem 7,7 a 8 %. 
Rampa končí před vchodem do objektu DPS.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Hrana přechodu Šrámkova
Délka přechodu 8 m, výška hrany 2 cm.
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2. Rampa
1. Část : sklon 7,7 %, délka 4,5 m.
2. Část : sklon 8,0 %, délka 4,5 m.
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Domov pro seniory Krásné Březno

A. MHD Svatopluka 
Čecha (z centra)

B. MHD Svatopluka 
Čecha (do centra)

C. Parkoviště
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Trasy

A. Zastávka MHD Svatopluka Čecha (z centra)

Celková délka trasy je cca 305 m a má asfaltový povrch. Od stanice MHD Svatopluka 
Čecha vede trasa podél vozovky směrem z centra až k vyznačenému přechodu pro 
chodce (1) přes ulici Neštěmickou. Přechod je dlouhý 6,5 m a hrany chodníků jsou 
vysoké 2 cm. Výhled do vozovky zhoršuje zeleň mezi chodníkem a vozovkou. Za pře-
chodem je sice nájezd na protilehlý chodník, ale dále nejsou provedeny bezbariérové 
úpravy.

Z toho důvodu je jediná možnost využit vozovku ulice Rozcestí, kde trasa míjí vle-
vo odbočku na parkoviště a dál pokračuje až k odbočení směrem k DPS. Sklon tras
je 10 – 12 % v délce 64 m. Po odbočení vlevo k DPS je cca 30 m před vchodem do ob-
jektu sklon trasy 9 – 12,5 %. 

B. Zastávka MHD Svatopluka Čecha (do centra)

Celková délka trasy je cca 325 m a trasa má asfaltový povrch. Od zastávky MHD Sva-
topluka Čecha začíná trasa směrem z centra k přechodu pro chodce přes ulici Neš-
těmickou. Tady je možné přejet přes bezbariérově upravenou hranu přechodu pro 
chodce a dál se napojit na trasu A. 

C. Parkoviště

Celková délka trasy je cca 240 m a vede po vozovce s asfaltovým povrchem. Trasa 
vede ke vjezdu na parkoviště a dál se napojuje na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Neštěmická
Délka přechodu 6,5 m, výška hrany 2 cm.
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2. Sklon
Sklon 10,0 – 12,00 %, délka cca 64 m.

3. Sklon
Sklon 9,0 – 12,50 %, délka cca 30 m.
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Domov pro seniory Severní Terasa

A. Parkoviště

Domov pro seniory
Severní Terasa

9,0 %

1
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Trasy

A. Parkoviště pro osobní vozidla

Délka trasy od parkoviště v ulici V klidu k Domovu pro seniory Severní Terasa je cca 
135 m a má asfaltový povrch. Severní trasa je vedená přímo po vozovce, která má 
podél parkovacích míst sklon 9 % (1) v délce cca 8 m.

Jižní větev trasy ze spodního parkoviště vede po vozovce parkoviště a trasy se spojují 
na začátku příjezdové komunikace k DPS.

Ulice V klidu je slepá a je zde malá intenzita dopravy. Přesto je nutné věnovat po-
zornost pohybu na silnici i u parkujících automobilů. Trasa vede přímo ke vchodu 
do budovy.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Sklon
Sklon 9,0 %, délka cca 7 m.
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Domov pro seniory a Azylový dům Orlická

A. MHD Stříbrnická
(z centra)

B. MHD Stříbrnická
(do centra)

1
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4
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Trasy

A. Zastávka MHD Stříbrnická (z centra)

Celková délka trasy je cca 215 m a povrch je střídavě asfaltový nebo z betonové dlažby. 

Trasa začíná na stanici MHD Stříbrnická směrem z centra na asfaltovém povrchu 
a vede směrem ke kruhovému objezdu až k první parkové cestě vpravo. Po parkové 
cestě (3) o délce 23 m s povrchem z betonové dlažby a se sklonem 10 % se napojuje 
na další úsek (5) po cestě se sklonem 8,5 % v délce cca 8 m až na Průjezdní komunika-
ci Stříbrníky s asfaltovým povrchem. Trasa pokračuje šikmo vzhůru do svahu k brance 
do areálu a po asfaltové komunikaci (6) se sklonem 8,5 % o délce 48 m následně 
zabočí trasa vpravo před vchod do objektu Domu pro seniory Orlická. 

B. Zastávka MHD Stříbrnická (do centra)

Celková délka trasy je cca 230 m a na křížení cest v parku se napojuje na trasu A. 
Na trase se střídají úseky asfaltového povrchu s povrchem z betonové dlažby.

Trasa začíná na stanici MHD Stříbrnická směrem do centra města a vede po asfal-
tovém chodník směrem ke kruhovému objezdu až k vyznačenému přechodu pro 
chodce před ulici Stříbrnická. Přechod pro chodce (1) je dlouhý 12 m a má hrany 
chodníků vysoké 2 cm. Ulice Stříbrnická je značně frekventovaná, ale je zde dobrý 
výhled do obou jízdních pruhů. Po přejití přechodu pro chodce je možné si vybrat 
jednu ze dvou variant pokračování. 

První variantou je projít zastávku MHD Stříbrnická směrem z centra a dál pokračovat 
po trase A.

Druhá varianta trasy vede podél budovy obchodního centra parkem cestou se sklo-
nem 9,5 % v délce 10 m ke křížení parkových cest. Pak lze pokračovat ještě dalších 
cca 15 m po příkré parkové cestě (4) se sklonem 16,5 % až k napojení na trasu A 
nebo cestou s nižším sklonem 6,7 % na křížení parkových cest a napojením na trasu 
A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Stříbrnická
Délka přechodu 12 m, výška hrany 2 cm.
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2. Sklon
Sklon 9,5 %, délka cca 10 m.

3. Sklon
Sklon 10,0 %, délka cca 23 m.
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4. Sklon
Sklon 16,5 %, délka cca 15 m.

5. Sklon
Sklon 8,5 %, délka cca 7 m.
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6. Sklon
Sklon 8,5 %, délka cca 48 m.

7. Sklon
Sklon 12,0 %, délka cca 17 m.
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Dům kultury, Dům dětí a mládeže
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Trasy

A. Parkoviště pro ZTP

Trasy ke vchodu Domu kultury a Domu dětí a mládeže jsou vedeny z části po vozovce 
ulice Dvořákova, protože chodníky podél této ulice nemají bezbariérové úpravy.

Směr Dům kultury

Celková délka trasy je cca 133 m a povrch trasy je různorodý. Trasa začíná na parko-
višti pro ZTP a po povrchu z betonové dlažby, vede přes chodník s hranou 2 cm (1) 
na ulici Dvořákovu a pokračuje směrem vlevo cca 35 m po asfaltové vozovce a se 
sklonem 10 %. Trasa zatáčí vlevo a pokračuje do dvora až k zadní budově, kde je 
umístěn zadní vchod do Domu kultury.

 Směr Dům dětí a mládeže 

Celková délka trasy je cca 156 m a povrch trasy je různorodý. Trasa začíná na parko-
višti pro ZTP a po povrchu z betonové dlažby, vede přes chodník s hranou 2 cm (1) 
na ulici Dvořákovu a pokračuje směrem vlevo cca 55 m po asfaltové vozovce a se 
sklonem 10 %. Trasa míjí první odbočku vlevo k zadnímu vchodu do Domu kultury, 
odbočuje vlevo až do druhého vjezdu do dvora (označeného tabulkou), kde je umís-
těn zadní vchod do Domu dětí a mládeže.

Í



Bezbariérové a přístupové trasy

48

Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Hrana chodníku
Výška hrany chodníku 2 cm.

2. Sklon vozovky
Sklon cca 10,0 %, délka cca 55 m.
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Finanční úřad

A. Krajský úřad
– podloubí

B. Vjezd
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Trasy

A. Krajský úřad – podloubí v úrovni ulice Dlouhá

Celková délka trasy je cca 100 m a trasa má povrch z betonové dlažby a dlaždic. Trasa 
začíná na chodníku ulice Dlouhá před budovou Krajského úřadu Ústí nad Labem. Dál 
trasa pokračuje v podloubím budovy po až k šikmé rampě (4) o délce 8,8 m a se sklo-
nem 12,3 %. Rampa končí na chodníku a dál pokračuje přes vjezdovou komunikaci 
na parkoviště mezi budovami Krajského úřadu a Finančního úřadu. Přechod (5) je 
dlouhý 5 m se sklopenými hranami chodníků. Dál vede trasa po chodníku až k rampě 
(3) o délce 6 m a se sklonem 5,7 % ke vchodu do Finančního úřadu.

B. Od vjezdu do podzemních garáží v ul Dlouhá

Celková délka trasy je cca 79 m a má povrch z betonové dlažby. Trasa začíná na chod-
níku ulice Dlouhá před vjezdem do podzemních garáží Paláce ZDAR. Trasa pokračuje 
po přechodu pro chodce (1) přes nájezd a výjezd do garáží o délce 8 m s výškou okra-
jů chodníků 2 cm. Dál vede trasa po chodníku z betonové dlažby přes hranu chodní-
ku (2) o výšce 2 cm. Přes ulici Dlouhou vede trasa v délce 7,5 m po asfaltové vozovce 
a najíždí na chodník v podloubí u Finančního úřadu a dál vpravo po chodníku až 
k rampě (3) o délce 6 m a se sklonem 5,7 % ke vchodu do Finančního úřadu.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod u vjezdu do podzemních garáží
Délka přechodu 8,5 m, výška hran 2 cm.
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2. Hrana v ul. Dlouhá 
Délka cca 7,5 m, výška hrany 2 cm.
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3. Rampa u vchodu do fi nančního úřadu
Sklon rampy 5,7 %, délka 6,0 m.
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4. Sklon chodníku v podloubí
Sklon rampy 12,3 %, délka 8,8 m.
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5. Přechod k PSÚ (Pozemní stavby a.s.)
Délka přechodu 5 m, na obou stranách sklopený obrubník.
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Dům kultury, Dům dětí a mládeže

D. MHD Mírové náměstí
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Trasy

A. Zastávka MHD Hlavní nádraží ČD (východní)

Celková délka trasy je cca 27 m, povrch trasy je kombinovaný, zčásti z betonových 
dlaždic a zčásti mozaiková dlažba. Trasa začíná na chodníku zastávky MHD Hlavní 
nádraží ČD a vede podél budovy nádraží po chodníku až ke vchodu do Hlavního ná-
draží ČD.

B. Zastávka MHD Hlavní nádraží ČD (západní)

Celková délka trasy je cca 34 m, povrch trasy je kombinovaný, zčásti z betonových 
dlaždic a zčásti mozaiková dlažba. Trasa začíná na zastávkovém ostrůvku stanice 
MHD Hlavní nádraží a pokračuje přes vyznačený přechod pro chodce přes východní 
větev (1) jízdního pruhu na chodník před budovu nádraží a dál až k hlavnímu vchodu. 
Přechod pro chodce je dlouhý 5 m a hrany chodníků jsou vysoké 2 cm. Při přecházení 
je nutné sledovat pohyb vozidel jedoucích zprava po východní větvi jízdního pruhu 
od zastávky MHD.

C. Zastávka MHD Mírové náměstí (z centra)

Celková délka trati je cca 147 m, povrch trasy je ze mozaikové dlažby. Na trase jsou 
dva přechody pro chodce. Trasa začíná na chodníku zastávky MHD Mírové náměstí 
a pokračuje po chodníku směrem z centra až k vyznačenému přechodu pro chodce 
(3) přes ulici Kláštěrní. Přechod je dlouhý 10 m a hrany chodníků jsou 2 cm vysoké. 
Dál pokračuje trasa po chodníku z mozaikové dlažby až k ulici Jircháře, kde se trasa 
stáčí vpravo a míří směrem k budově Hlavního nádraží ČD. Na konci ulice Jircháře 
vede trasa přes vyznačený přechod pro chodce (2) se světelnou signalizací přes ulici 
U nádraží. Přechod je dlouhý 12 m a hrany chodníků jsou vysoké 2 cm. 

D. Zastávka MHD Mírové náměstí (do centra)

Celková délka trasy je 108 m, povrch trasy je z mozaikové dlažby. Na trase je jeden 
vyznačený přechod pro chodce a jedno místo pro přecházení. Trasa začíná na chod-
níku zastávky MHD Mírové náměstí a vede přímo k místu pro přecházení (3) přes ulici 
Hrnčířská. Místo pro přecházení se nachází mezi zastávkami MHD Mírové náměstí 
(do centra) a proto je nutné věnovat pozornost projíždějícím vozidlům v jízdních pru-
zích z obou směrů. Trasa vede přes místo pro přecházení a na protějším chodníku se 
napojuje na trasu C směrem k ulici Jircháře.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Malá Hradební přes východní větev komunikace
Délka přechodu 5 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod pro pěší U nádraží
Délka přechodu 12 m, výška hran 2 cm.
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3. Místo pro přecházení Hrnčířská
Délka přechodu 10 m, výška hran 2 cm.
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4. Přechod pro pěší Klášterní
Délka přechodu 3,5 m, výška hran 2 cm.
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Krajský soud

A. MHD Krajský soud
(z centra)
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Trasy

A. Zastávka MHD Krajský soud (z centra)

Celková délka trasy je cca 90 m, její povrch je z části z betonové dlažby a zčásti asfaltový. 

Trasa začíná na zastávce MHD Krajský soud (z centra) a po několika metrech směřu-
je k vyznačenému přechodu pro chodce (1) o délce 17 m se středovým ostrůvkem. 
Výška hran u chodníků je 2 cm a výška hran u středového ostrůvku je 3 cm. V ulici Ná-
rodního odboje je poměrně čilý dopravní ruch a v každém směru jsou pojížděny dva 
jízdní pruhy. Je proto nutné věnovat přecházení patřičnou pozornost. Za přechodem 
pokračuje trasa několik metrů po příjezdové komunikaci, vedoucí k budově Krajské-
ho soudu a následně po asfaltovém chodníku až k šikmé rampě (2) s povrchem z be-
tonových dlaždic ke vchodu do budovy Krajského soudu. Rampa je dlouhá 6 m a má 
sklon 8,7 %.

B. Zastávka MHD Krajský soud (do centra)

Délka celé trasy je cca 67 m a má povrch převážně z betonové dlažby.

Trasa začíná na zastávce MHD Krajský soud (do centra) a pokračuje několik metrů 
po chodníku podél ulice Národního odboje směrem z centra až k první odbočce 
vlevo. Po chodníku vede trasa směrem k hlavnímu vchodu do budovy až ke křížení 
chodníků. Dál pokračuje trasa po chodníku vpravo směrem k příjezdové komunikaci. 
Na křížení s asfaltovým chodníkem vedoucím podél vozovky zatáčí trasa opět vlevo 
a následně po asfaltovém chodníku až k šikmé rampě (2) s povrchem z betonových 
dlaždic ke vchodu do budovy Krajského soudu. Rampa je dlouhá 6 m a má sklon 
8,7 %.

C. Parkoviště pro ZTP

Celková délka trasy je cca 84 m a má převážně asfaltový povrch. Trasa začíná u vyhra-
žených parkovacích stání na parkovišti před budovou Krajského soudu a vede podál 
parkovacích stání k průchodu budovy. Vzhledem k tomu, že trasa musí vést podél za-
parkovaných vozidel, které většinou stojí čelem a kolmo ke stěně, je nutné sledovat, 
zda některé ze zaparkovaných vozidel se právě nerozjíždí. Trasa veda dál po asfalto-
vém povrchu průjezdem u budovy a v místě sníženého nájezdu na chodník se obra-
cí o 180° a zamíří po šikmé rampě (2) s povrchem z betonových dlaždic ke vchodu 
do budovy Krajského soudu. Rampa je dlouhá 6 m a má sklon 8,7 %.



Bezbariérové a přístupové trasy

64

Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Národního odboje
Délka přechodu 17 m, výška hran 2 cm, při chodnících a 3 cm při středovém ostrůvku.
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2. Rampa – vchod do Krajského soudu
Sklon 8,7 % délka 6,0 m.
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Krajský úřad
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Trasy

A. Budova B Krajského úřadu – přechod do budovy A

Celková délka trasy je cca 255 m a na trase je nutné 2x přecházet ulici Dlouhou, neboť 
na v přímém vedení trasy vadí hrany chodníků vysoké 15 cm mezi budovami krajské-
ho úřadu B a Finančního úřadu.

Trasa začíná na chodníku z betonové dlažby před budovou B KÚ v ulici Dlouhá a přes 
sklopenou hranu chodníku (1) pokračuje přes ulici Dlouhá šikmo na hranu chodníku 
Paláce ZDAR. Délka přechodu je cca 12 m a navazuje na konec vyznačeného pře-
chodu pro chodce u vjezdu do garáží (2), kde je hrana chodníku vysoká 2 cm. Dál 
pokračuje trasa po chodníku z betonové dlažby podél ulice Dlouhá směrem ke KÚ 
a k místu, které je protilehlé přímo proti hlavnímu schodišti ke KÚ. Přechod (3) je 
6,5 m dlouhý a hrany chodníků 2 cm vysoké. Před schodištěm zatáčí trasa po asfalto-
vém chodníku podél budovy KÚ k Pivovarské ulici a těsně před vyznačeným přecho-
dem přes ulici Pivovarská se trasa stáčí vpravo o 180 stupňů a pokračuje k nájezdu 
na šikmou rampu (4), se sklonem 15,3 % v délce 27,5 m. Konec rampy je na ploše ze 
žulových dlaždic v úrovni vchodu do KÚ. Trasa vede vlevo podloubím a zatáčí šikmo 
vlevo před vchod do KÚ.

B. Křižovatka ulic Dlouhá a Radniční

Celková délka trasy je cca 260 m a na trase jsou dva přechody přes ulice. Trasa začíná 
na chodníku proti budově B KÚ u křižovatky ulic Dlouhá a Radniční a pokračuje po vy-
značeném přechodu pro chodce přes ulici Dlouhou (5). Přechod je dlouhý 23 m, jižní 
hrana chodníku je vysoká 2 cm. Severní hrana chodníku svou výškou 12 cm neumož-
ňuje nájezd na chodník. Z tohoto důvodu vede trasa vpravo podél chodníku cca 5 m 
až ke sklopenému obrubníku, kde přechází trasa na chodník s betonovou dlažbou 
a pokračuje po západním chodníku podél ulice Radniční s proměnným sklonem 6,4 
– 8,6 % v délce 71 m. Na křižovatce ulice Radniční a Velká Hradební pokračuje trasa 
vlevo po asfaltovém chodníku podél ulice Velká Hradební až ke komunikaci k PSÚ. 
Trasa vede po přechodu (7) v délce 5,5 m s hranami chodníků 2 cm dál podél ulice 
Velká Hradební až před velké prostranství před KÚ. Tady se trasa stáčí vlevo a po žulo-
vé dlažbě míří k hlavnímu vchodu do budovy KÚ Ústeckého kraje.

C. Parkoviště pro ZTP

Budou prověřena a případně doplněna.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Hrana v ul.Dlouhé od budovy B Krajského úřadu
Sklopený obrubník.
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2. Hrana přechodu u vjezdu do garáží 
Délka přechodu cca 12 m, výška hrany 2 cm.
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3. Hrana přechodu u schodiště do Krajského úřadu
Délka přechodu cca 6,5 m, výška hrany 2 cm.
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4. Rampa
Sklon rampy 15,3 %, délka 27,5 m.
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5. Přechod Dlouhá
Délka přechodu 23 m, výška hran přechodu – jižní hrana 2 cm, severní hrana 12 cm, 
nájezd v oblouku v místě sklopeného obrubníku.
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6. Sklon chodníku v ul. Radniční
Proměnný sklon 6,4 – 8,6 %, délka 71 m.
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7. Přechod pro pěší k PSÚ
Délka přechodu 5,5 m, hrany přechodu 2 cm.
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Magistrát
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Trasy

A. Zastávka MHD Revoluční (do centra)

Celková délka trasy je cca 150 m a vede v celé délce po chodníku. Povrchy se střída-
jí, v ulici Revoluční je zámková dlažba, ve Velké Hradební je část povrchu litý asfalt 
a na ploše před Magistrátem města Ústí nad Labem je žulová dlažba. Chodníky jsou 
poměrně široké: V Revoluční ulici není průjezdný chodník pod podloubím a na chod-
níku podél komunikace je potřeba dát pozor na rozmístění stromů a sloupy trakční-
ho vedení. V ulici Velká Hradební je možné zvolit cestu pod podloubím nebo mimo 
podloubí, kde bývají občas zaparkovaná zásobovací auta. Kritickým místem je krátká 
a příkrá rampa (2) nahrazující schody mezi úrovní chodníků. Rampa je dlouhá 2 m 
a má sklon 24 %. Další část trasy je schůdná bez problémů až k rampě (3) délky 7,3 m 
se sklonem 7,7 %, vedoucí k bočnímu vchodu do Magistrátu města Ústí nad Labem.

B. Zastávka MHD Divadlo (do centra)

Celková délka trasy je cca 170 m a povrch tvoří střídavě dlažba a asfalt. Od stanice 
MHD v Revoluční ulici vede trasa přes přechod pro chodce (1) délky 28 m s výškou 
hran 2 cm. Přechod je řízen světelnou signalizací, překonává dva jízdní pruhy s au-
tobusovými zastávkami a další jízdní pruh pro automobilovou dopravu. Jízdní pru-
hy jsou oddělené středovými ostrůvky. Je zde velká frekvence autobusové dopravy 
a na přechodu bývá také značné množství chodců. Dál trasa v ulici Velká Hradební 
navazuje na trasu A.

C. Zastávka MHD Divadlo (z centra)

Celková délka trasy je cca 170 m a vede v celé délce po chodníku. Povrch trasy je 
tvořen většinou žulovými dlaždicemi, jen u stanice MHD je povrch z betonové dlažby 
a u rampy v ulici Velká Hradební je litý asfalt. Trasa vede od stanice MHD po jižní stra-
ně Lidického náměstí až do Velké Hradební, kde navazuje na trasu A.
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D. Zastávky MHD Mírové náměstí (z centra)

Celková délka trasy je 197 m, povrch chodníků je ze žulové a betonové dlažby. Kritic-
kým místem je přechod přes vozovku u křižovatky s ulicí Bílinskou (4). Přechod není 
řízen světelnou signalizací a doprava je vedena oběma směry. Proto je nutné věno-
vat patřičnou pozornost provozu na vozovce. Dál vede trasa podél západní strany 
Mírového náměstí, na konci budov doleva, pak přes Pivovarskou ulici k východnímu 
vchodu budovy Magistrátu. 

E. Zastávky MHD Mírové náměstí (do centra)

Celková délka trasy je 330 m a celá je vedena po severní straně Hrnčířské ulice a Míro-
vého náměstí. Povrch trasy je tvořen převážně mozaikovou dlažbou.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší v ul. Revoluční
Délka přechodu 28 m, výška hrany 2 cm.
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2. Rampa na plochu před Magistrátem
Délka rampy 2,0 m, sklon 24 %.

3. Rampa k jižnímu vchodu Magistrátu
Délka rampy 7,3 m, sklon 7,7 %.
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4. Přechod pro pěší – Mírové náměstí
Délka přechodu 7 m, výška hran 2 cm.
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Masarykova nemocnice
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Trasy

A. Zastávka MHD Masarykova nemocnice (do centra)

Celková délka trasy je 133 m a její povrch je z betonové dlažby. Trasa začíná na zastáv-
ce MHD Masarykova nemocnice a vede po chodníku podél budov směrem k hlavní-
mu vchodu do areálu nemocnice. Dál trasa zatáčí vlevo do areálu nemocnice, míjí 
lékárnu a končí v prostoru křížením komunikací, před pavilony B a C, kde je umístěna 
informační tabule a plánek areálu nemocnice. 

B. Zastávka MHD Masarykova nemocnice (z centra)

Celková délka trasy je cca 158 m a její povrch je převážně z betonové dlažby. Trasa za-
číná na zastávce MHD Masarykova nemocnice a vede po chodníku směrem z centra 
k vyznačenému přechodu pro chodce (1) přes ulici Sociální péče. Přechod je dlouhý 
20 m, má středový ostrůvek a hrany chodníků jsou vysoké 3 cm. Na ulici Sociální péče 
je značný dopravní provoz, proto je nutné věnovat přecházení patřičnou pozornost. 
V každém jízdním směru se přechází přes dva jízdní pruhy. Za přechodem pro chodce 
pokračuje trasa po chodníku ve směru přímo hlavním vchodem do areálu nemocnice 
dál se napojuje na trasu A.

C. Parkoviště pro ZTP

Celková délka trasy je cca 130 m a má převážně asfaltový povrch. Od vyhražených 
stání vede trasa je spodní hraně parkoviště kde je umístěna rampa (2) o délce 3 m, se 
sklonem 14 % a s povrchem z betonové dlažby. Po rampě veda trasa dál do prostoru 
mezi nemocniční pavilony a končí na křížení komunikací přes pavilony B a C, kde je 
umístěna informační tabule a plánek areálu nemocnice.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Masarykova
Délka přechodu 20 m, výška hran 3 cm.
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2. Rampa u parkoviště pro ZTP
Sklon 14 % délka 3,0 m.
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Městský stadion
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Trasy

A. Zastávka MHD V Zahrádkách (do centra)

Celková délka trasy je cca 125 m s převážně asfaltovým povrchem. Trasa začíná 
a na zastávce MHD V Zahrádkách a po asfaltovém chodníku směřuje směrem z centra 
města k příjezdové komunikaci u Městského stadionu. Z chodníku je sjezd po asfalto-
vém klínu ve vozovce (2) a dál pokračuje trasa po příjezdové komunikaci až do pro-
storu Městského stadionu. Za technickou budovou se trasa zatáčí vlevo na šikmou 
příjezdovou rampu z betonové dlažby (3) se sklonem 6 – 8 % v délce 21 m, která 
vede až k vyhraženým diváckým místům pro ZTP.

B. Zastávka MHD V Zahrádkách (z centra)

Celková délka trasy je cca 173 m s povrchem z betonové dlažby nebo asfaltovým. 
Trasa začíná na zastávce MHD V Zahrádkách a vede směrem do centra až k vyznače-
nému přechodu pro chodce přes ulici Vinařská (1). Přechod je 10 m dlouhý. Hrana 
chodníku na východní straně je vysoká 2 cm, chodník na západní straně (blíže ke sta-
dionu) má hranu vysokou 14 cm. Proto pokračuje trasa podél západního chodníku 
po vozovce v protisměru směrem z centra k příjezdové komunikaci k Městskému 
stadionu, kde se napojuje na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod Vinařská
Délka přechodu 10 m, výška hran 2 cm a 14 cm.
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2. Hrana chodníku
Asfaltový klín ve vozovce.
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3. Rampa k vyhrazeným místům pro ZTP
Sklon 6,0 – 8,0 % délka cca 21 m.
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A. MHD Divadlo
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Trasy

A. Zastávky MHD Divadlo (z centra)

Celková délka trasy je cca 105 m a vede po povrchu z betonové dlažby. Trasa začíná 
na zastávce MHD Divadlo a pokračuje směrem k západnímu rohu Lidického náměstí 
k vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici Masarykovu (1). Přechod pro chodce 
je dlouhý 14 m, má středový ostrůvek a hrany chodníků jsou vysoké 2 cm. V ulici 
Masarykova jezdí vozidla v každém směru jen v jednom jízdním pruhu a většinou se 
jedná o vozidla MHD. Dál pokračuje trasa po severním chodníku ulice U divadla podél 
budovy Muzea až k zadnímu vchodu do Muzea.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod Masarykova
Délka přechodu 14 m, výška hran 2 cm.
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Trasy

A. Křižovatka ulic Radniční a Velká Hradební

Celková délka popisované trasy je cca 106 m a povrch trasy je různorodý. Trasa začíná 
na chodníku na křižovatce ulic Radniční a velká Hradební a pokračuje po vyznačeném 
přechodu pro chodce (1) přes ulici Radniční, kde je středový ostrůvek. Celková délka 
přechodu včetně středového ostrůvku je 15 m a hrany chodníků jsou vysoké 2 cm. 
Dál pokračuje trasa vlevo po chodníku z betonové dlažby k vyznačenému přechodu 
pro chodce přes ulici Velká Hradební (2) o délce 8 m a s hranami chodníků 2 cm. Velký 
dopravní provoz na ulici Velká Hradební vyžaduje velkou pozornost a dobrý odhad. 
Trasa vede dál po chodníku s asfaltovým povrchem směrem k Národnímu domu. 
Na konci chodníku přes jeho hranu (3) o výšce 2 cm pokračuje trasa po vozovce ze 
žulové dlažby (4) se sklonem 16,5 % a v délce 25 m přes hranu chodníku (5) o výšce 
2 cm do prostoru před vchodem do Národního domu. Trasa po dlážděné vozovce 
a s výrazným sklonem je náročná z hlediska bezpečnosti i fyzicky namáhavá !

Ke konci trasy je úsek s asfaltovým povrchem (6) o délce 5 m a se sklonem 8 % zakon-
čený před vchodem. 
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod Radniční
Délka přechodu 15 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod Velká Hradební
Délka přechodu 8 m, výška hran 2 cm.

3. Hrana chodníku Na schodech
Výška hrany 2 cm.
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4. Sklon vozovky
Sklon 16,5 % délka cca 25 m.

5. Hrana chodníku Na schodech u vjezdu
Výška hrany cca 2 cm.
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6. Sklon vozovky
Sklon 8 % délka cca 5 m.
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Trasy

A. Příchod od obou zastávek MHD

Příchod od severního nároží křižovatky Národního odboje – Kramoly navazuje na pří-
chody od zastávek MHD Krajský soud v obou směrech k budově Krajského soudu. 
Celková vzdálenost trasy od zastávky MHD (do centra) je 185 m, od zastávky MHD 
(z centra) je 195 m.

Povrch trasy je částečně asfaltový a částečně z betonové dlažby. Trasa začíná na chod-
níku u přechodu pro chodce přes ulici Národního odboje a pokračuje k vyznačenému 
přechodu pro chodce přes ulici Kramoly. Přechod (1) je dlouhý 14 m a hrany chod-
níků jsou vysoké 2 cm. Dál pokračuje trasa po asfaltovém chodníku podél ulice Kra-
moly až ke křížení s ulicí Hviezdoslavova. Hrana chodníku (2) je vysoká 6 cm. Trasa 
pokračuje ulicí Hviezdoslavova po asfaltové vozovce až k chodníku před vchodem 
do Okresního soudu. Nájezd na chodník před Okresním soudem má hranu 2 – 3 cm 
a dál pokračuje trasa po šikmé rampě až ke vchodu do Okresního soudu.

Rampa s povrchem z betonových dlaždic má dvě části. První část se sklonem 8,5 % je 
dlouhá 5,4 m a druhá část se sklonem 6,5 % je dlouhá 3,5 m.

Trasa je vedena po vzdálenějším chodníku podél ulice Kramoly, protože hrana chod-
níku blíže u Krajského soudu (3) je vysoká 16 cm!

B. Příchod od Krajského soudu

Celková délka trasy je cca 101 m a její povrch je asfaltový. Trasa začíná u rampy před 
vchodem do objektu Krajského soudu a vede průjezdem pod budovou směrem 
k Okresnímu soudu po parkovišti s asfaltovým povrchem dál po ulici Kramoly podél 
parkovacích míst až k chodníku před vchodem do objektu Okresního soudu. Hrana 
chodníku je 2 – 3 cm vysoká a trasa pokračuje dál po šikmé rampě (4) až ke vchodu 
do Okresního soudu. Rampa s povrchem z betonových dlaždic má dvě části. První 
část se sklonem 8,5 % je dlouhá 5,4 m a druhá část se sklonem 6,5 % je dlouhá 3,5 m.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Kramoly
Délka přechodu 14 m, výška hran 2 cm.
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2. Hrana chodníku na křižovatce Kramoly - Hviezdoslavova
Výška hrany 6 cm.
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3. Hrana chodníku Kramoly – parkoviště Krajský soud
Výška hrany 16 cm.
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4. Rampa – vchod do Okresního soudu
1. Část : sklon 8,5 %, délka 5,4 m.
2. Část : sklon 6,5 %, délka 3,5 m.
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Pečovatelská služba Bukov
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Trasy

A. Zastávka MHD Kpt. Jaroše (z centra)

Celková délka trasy je cca 113 m s asfaltovým povrchem.

Od zastávky MHD Kpt. Jaroše směrem vede trasa po chodníku podél ulice Masaryko-
va směrem zpět do centra a dál přes vyznačený přechod pro chodce přes ulici Kpt. Ja-
roše. Přechod pro chodce (1) je dlouhý 7,5 m a hrany chodníků jsou vysoké 1 - 2 cm. 
Dál pokračuje trasa po široké asfaltované ploše až ke vchodu do objektu. Kritickým 
místem (3) je zdolání jediného schodu přímo před vchodem do budovy.

B. Zastávka MHD Kpt. Jaroše (do centra)

Celková délka trasy je cca 111 m, trasa má asfaltový povrch.

Trasa začíná na zastávce MHD Kpt.Jaroše směrem do centra a pokračuje směrem
až k vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici Masarykova. Délka přechodu (2)
je 13 m a první hrana chodníku je vysoká 12 cm, hrana na konci přechodu je již upra-
vena na výšku 3 cm. Na chodníku se trasa napojuje na vedení trasy A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Masarykova
Délka přechodu 13 m, výška hran 3 cm a 12 cm.
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2. Přechod pro pěší Kpt. Jaroše
Délka přechodu 7,5 m, výška hran 2 cm a 1 cm.
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3. Schod před vchodem do budovy
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Trasy

A. Zastávka MHD Poliklinika (do centra)

Celková délka trasy je 175 metrů a povrch chodníků je převážně ze zámkové dlažby, 
kromě chodníku podél Městských sadů, kde je asfaltový povrch. 

Přechod pro pěší na ulici Sadové (1) je řízen světelnou signalizací a bezpečnost zvy-
šuje středový ostrůvek umístěný za odbočovacím pruhem. Přesto je nutné věnovat 
zvýšenou pozornost přijíždějícím vozidlům, které vjíždějí do odbočujícího pruhu, ne-
boť začátek přechodu je umístěn v oblouku chodníku. Délka přechodu 26 m, výška 
hran podél odbočovacího pruhu 3 cm, výška hran podél ul. Sadová 2 cm. 

Přechod pro pěší přes ulici Masarykovu (2) v délce 12 m přes tři jízdní pruhy je řízen 
světelnou signalizací, výška hran je 2 cm. Ke vchodu do polikliniky vede rampa (3) 
v délce 13,5 m se sklonem 7% s povrchem ze zámkové dlažby a se zábradlím.

B. Zastávka MHD Poliklinika (z centra)

Celková délka trasy je 64 m s povrchem ze zámkové dlažby. Od zastávky vede trasa 
po chodníku směrem zpět do centra a přetíná vjezd pro vozidla záchranné služby. 
Ke vchodu do polikliniky vede rampa (3) v délce 13,5 m se sklonem 7 % s povrchem 
ze zámkové dlažby a se zábradlím.

C. Parkoviště ZTP

Od parkovacích míst vede trasa částečně po vozovce kolem parkovacích míst a po bí-
lém šrafování směrem zpět do centra až ke sníženému obrubníku pro vjezd záchran-
ných vozů (4). Je možné zvolit bezpečnější, pozvolnější, ale delší trasu (105 m) přes 
zastávku MHD Poliklinika - viz. trasa B. Druhou variantou je kratší trasa o délce 54 m 
s povrchem ze zámkové dlažby s využitím nájezdu pro vozidla záchranné služby (5), 
avšak se sklonem rampy 15%.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší ul. Sadová
Délka přechodu 26 m, výška hran podél odbočovacího pruhu 3 cm, výška hran podél 
ul. Sadová 2 cm.
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2. Přechod pro pěší ul. Masarykova
Délka přechodu 12 m, výška hran 2 cm.
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3. Rampa
Délka rampy 13,5 m, sklon 7 %.

4. Hrana chodníku
Výška hrany 4 cm.

5. Nájezd
Délka nájezdu 13 m, sklon 15 %.
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Trasy

A. Magistrát

Celková délka trasy je cca 457 m a na povrchu se střídá betonová dlažba a asfalt. 
Na trase jsou dva vyznačené přechody pro chodce. Trasa začíná na Lidickém náměstí 
před budovou Magistrátu města Ústí nad Labem a pokračuje po betonové dlažbě 
ulicí Velká Hradební až ke křižovatce s ulicí Pařížská. Trasa zatáčí po chodníku vlevo 
do ulice Pařížská až k vyznačenému přechodu pro chodce (1) o délce 10 m s výš-
kou hran chodníků 2 cm. Dál pokračuje trasa po chodníku z betonové dlažby podél 
ulice Velká Hradební až ke křižovatce s ulicí Bratislavská a zde trasa zabočuje vlevo 
po chodníku s asfaltovým povrchem ulicí Bratislavská. Za kostelem apoštola Pavla 
se trasa stáčí vlevo po chodníku a po vyznačeném přechodu pro chodce (4) o délce 
12 m a s výškou hran chodníků 2 cm vpravo přes ulici Horova.

Trasa pokračuje po asfaltovém chodníku v délce cca 20 m směrem z centra ulicí Win-
stona Churchilla až ke sklopenému obrubníku (5) před vjezdem do domu. Dál vede 
trasa cca 20 m po kraji vozovky podél parkovacích stání a poté opět přes sklopený 
obrubník (7) na asfaltový chodník až ke vchodu do objektu Severočeské vědecké 
knihovny. Důvodem vedení části trasy po vozovce je zvýšená hrana chodníku (6).

Vchod do vlastního objektu knihovny není bezbariérový.

B. Dům kultury

Celková délka trasy je cca 358 m na povrchu se střídá betonová dlažba a asfalt. 
Na trase jsou tři vyznačené přechody pro chodce. Trasa začíná na chodníku z beto-
nové dlažby před budovou Domu kulturu na ulici Velká Hradební a pokračuje k ulici 
Bělehradské. Tam vede trasa přes značený přechod pro chodce (2) se středovým os-
trůvkem přes ulici Bělehradskou. Délka přechodu je 14,5 m a výška hran chodníků 
2 cm. Trasa vede dél podél ulice Velké Hradební až na křižovatku s ulicí Bratislavská, 
kde trasa zatáčí vpravo k vyznačenému přechodu pro chodce (3) o délce 9,5 m s výš-
kou hran chodníků 2 cm. Na přechodu je potřeba věnovat pozornost přijíždějícím 
vozidlům zleva od ulice Velká Hradební. Za přechodem se napojuje trasa na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod Pařížská 
Délka přechodu 10 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod Bratislavská
Délka přechodu 9,5 m, výška hran 2 cm.
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3. Přechod Bělehradská
Délka přechodu 14,5 m, výška hran 2 cm.
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4. Přechod Horova
Délka přechodu 12 m, výška hran 2 cm.
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5. Hrana chodníku
Sklopený obrubník před vjezdem.
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6. Hrana chodníku
Výška hrany 13 cm.
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7. Hrana chodníku
Výška hrany 2 cm.
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Trasy

A. Zastávka MHD Na Spálence (z centra)

Celková délka trasy je cca 84 m a její povrch je z betonové dlažby. Trasa vede od za-
stávky MHD Na Spálence vede po chodníku směrem z centra až k odbočce na rampu 
před vchodem do objektu. Po šikmé rampě (3) o délce 7,6 m se sklonem 7,9 % končí 
trasa před vchodem do objektu.

B. Zastávka MHD Na Spálence (do centra)

Celková délka trasy je cca 76 m a její povrch je z betonové dlažby. Od zastávky MHD 
Na Spálence vede trasa směrem z centra k vyznačenému přechodu pro chodce (1) 
přes ulici Štefánikova. Přechod pro chodce je dlouhý 8 m, hrana chodníku je vysoká 
2 cm a protilehlá hrana chodníku je vysoká 4 cm. Za přechodem pokračuje trasa po 
chodníku směrem do centra a míjí vyhrazená parkovací místa. K cílovému objektu 
vede dál trasa odbočením vlevo k budově a napojuje se na trasu A.

C. Parkoviště pro ZTP

Celková délka trasy je cca 30 m. Trasa začíná na vyznačených místech pro parkování 
vozidel ZTP a přes hranu chodníku (2) o výšce 2 cm vede dál přímo k rampě před 
vchod do objektu a napojuje se na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Štefánikova
Délka přechodu 8 m, výška hran 2 cm a 4 cm.
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2. Hrana chodníku před vjezdem
Výška hran 2 cm.
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3. Rampa
Sklon rampy 7,9 %, délka rampy 7,6 m.
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Trasy

A. Příchod od Mírového náměstí

Trasa příchodů od Mírového náměstí je shodná s trasami příchodů D a E k východ-
nímu vchodu Magistrátu.

Od Pivovarské ulice vede dál trasa průchodem pod budovou magistrátu do atria 
a na jižní straně rampou délky 6,8 m se sklonem 7,5 % do vchodu ÚMO Ústí – Město.

B. Příchod od západní části Magistrátu

Celá trasa je vedena atriem po rovném povrchu, tvořeném žulovými deskami až 
ke vstupní rampě délky 6,8 m se sklonem 7,5 % do vchodu ÚMO Ústí – Město.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Rampa – vchod na ÚMO Ústí - město
Délka rampy 6,8 m, sklon 7,5 %.
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Trasy

A. Zastávka MHD OD Květ z centra

Celková délka trasy cca 195 m. Od stanice MHD vede trasa po chodníku s asfaltovým 
povrchem k bezbariérovému přechodu pro chodce o délce 18 m přes ulici Seifertovu 
(1). Dál pokračuje trasa po chodníku s povrchem z betonové dlažby až k zadní části 
objektu ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice, kde je bezbariérový přístup a osobní vý-
tah. 

B. Zastávka MHD OD Květ do centra

Celková délka trasy s povrchem z betonové dlažby je cca 170 m. Trasa vede po chod-
níku až k zadní části objektu ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice, kde je bezbariérový 
přístup a osobní výtah. 

C. Parkoviště pro ZTP

Celková délka trasy je cca 50 m. Vyhražené parkoviště je umístěno v blízkosti objektu 
ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice, kde je v zadní části umístěn bezbariérový přístup 
a osobní výtah. U parkovacího místa není snížený obrubník. Rizikovým místem je ná-
jezd na trasu přes hranu bezbariérově upraveného přechodu pro chodce (2) a dále 
pak trasa vede podél objektu až k bezbariérovému vchodu. Povrch trasy vedené 
po chodníku je z betonové dlažby.



Bezbariérové a přístupové trasy

134

Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Seifertova - sever
Délka rampy 15 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod pro pěší Seifertova - jih – západní hrana
Výška hrany 2 cm.
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3. Hlavní vchod do ÚMO Neštěmice - schodiště
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Trasy

A. Zastávka MHD Stavbařů

Celková délka trasy od zastávky MHD Stavbařů směrem z centra je cca 150 m dlou-
há. Povrch chodníků je převážně z betonové dlažby, jen v okolí zastávek je asfaltový. 
Na trase jsou dva vyznačené přechody pro chodce a jedno místo pro přecházení. 
Od zastávky MHD vede trasa přes poměrně frekventovanou silnici po značeném 
přechodu pro chodce o délce 14 m a s výškou hran 6 cm (1). Přechod vede přímo 
na stanici MHD Stavbařů směrem do centra a pak je vedení trasy směrem k ÚMO Ústí 
nad Labem - Severní Terasa od tohoto místa shodné. Trasa pokračuje po svažujícím 
se chodníku (2) se sklonem až 10 % v délce 5 m směrem do zástavby k dalšímu pře-
chodu pro chodce (3) o délce 13 metrů a hranami 6 cm přes odbočku na parkoviště 
ulice Mezní. Dál vede trasa po chodníku podél ulice Stavbařů k místu pro přecházení 
o délce 16 m přes ulici Makovou (4). Výška hran chodníků je 6 cm. Po chodníku podél 
ulice Stavbařů vede trasa až ke hlavnímu vchodu do objektu ÚMO ÚL-Severní Terasa. 

B. Parkoviště Stavbařů

Celková délka trasy je cca 48 m s povrchem z betonové dlažby. Z parkoviště v ulici 
Stavbařů, které nemá vyhražené stání pro invalidy, vede trasa přes sníženou hranu 
o výšce 3 cm na chodník podél ulice Stavbařů. Po chodníku vede trasa k místu pro 
přecházení (5) přes ulici Stavbařů o délce 6,5 m, hrany chodníků mají výšku 2 - 3 cm. 
Místo pro přecházení je umístěné přímo proti vchodu do objektu ÚMO ÚL - Severní 
Terasa. 

C. Parkoviště Šípková

Délka trasy je cca 62 m a povrch chodníku je podél parkoviště je asfaltový, před vcho-
dem do objektu ÚMO ÚL – Severní Terasa je povrch z betonové dlažby. Trasa vede 
od nájezdu přes sklopenou hranu na chodník (6) podél západní stěny objektu ÚMO 
ÚL – Severní Terasa. Dál vede trasa podél budovy v ulici Stavbařů a po odbočení vlevo 
přímo k hlavnímu vchodu ÚMO ÚL – Severní Terasa.



139

Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Mezní
Délka přechodu 14 m, výška hran 6 cm.
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2. Spád chodníku
Sklon 10,0 %, délka cca 5 m.

3. Přechod pro pěší – parkoviště u Mezní
Délka přechodu 13 m, výška hran 6 cm.
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4. Místo pro přecházení – Maková
Délka 16 m, výška hran 6 cm.
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5. Místo pro přecházení – Stavbařů
Délka 6,5 m, výška hran 2 – 3 cm.
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6. Hrana u parkoviště Šípková
Sklopený obrubník ve vjezdu na parkoviště.
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Trasy

A. Zastávka MHD Krajský soud (z centra)

Celková délka trasy mezi stanicí MHD a budovou ÚMO Ústí nad Labem - Střekov je 
cca 160 m a vede po chodnících s povrchem z betonové dlažby. Na trase jsou dva 
vyznačené přechody pro chodce. Trasa začíná u stanice MHD Krajský úřad směr z cen-
tra a podél travnaté plochy vede k vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici 
Krampoly. Přechod (2) je dlouhý celkem 17 m a v jeho středu je středový ostrůvek. 
To umožňuje klidný rozhled do jízdních pruhů. Přesto doporučujeme před vstupem 
na přechod sledovat provoz na ulici Národního odboje a odbočující vozidla. Hrany 
na přechodu jsou na chodnících 2 cm a u středového ostrůvku 3 cm vysoké. Trasa 
dále pokračuje po chodníku ulice Národního odboje, kde je potřeba se vyhnout ně-
kolika sloupům VO, umístěných v blízkosti budov. Dalším krizovým místem je vyzna-
čený přechod pro pěší přes jeden jízdní pruh ulice Varšavská (3). Ulice je jednosměr-
ná s výjezdem do ulice Národního odboje, přechod je dlouhý 5 m a má hrany 1 cm 
a 3 cm. Trasa končí u vchodu do ÚMO Ústí nad Labem - Střekov. 

B. Zastávka MHD Krajský soud (do centra)

Celková délka trasy je cca 186 m a vede převážně po chodnících z betonové dlaž-
by. Na trase jsou tři vyznačené přechody pro chodce. Od stanice MHD Krajský soud 
ve směru do centra vede trasa k přechodu pro chodce přes ulici Národního odboje. 
Přechod (1) je dlouhý 17 m a vede přes středový ostrůvek, což umožňuje dobrý roz-
hled vždy pro každý jízdní pruh. Hrany u chodníků jsou vysoké 2 cm a u středového 
ostrůvku 3 cm. Za přechodem vede trasa vlevo po chodníku podél ulice Národního 
odboje až k dalšímu vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici Krampoly, kde 
navazuje na trasu A. 

C. Parkoviště pro ZTP Varšavská

Celková délka trasy je cca 25 m, povrch trasy je zčásti po vozovce asfaltový v části 
po chodníku z betonové dlažby. Z vyhraženého parkoviště není nájezd na chodník, 
a proto vede trasa podél parkovacích stání k hraně chodníku u vyznačeného přecho-
du přes ulici Varšavskou. Při pohybu podél parkovacího stání je nutné sledovat jedno-
směrný provoz vozidel na ulici Varšavská. Po nájezdu z vozovky na přechod pro chod-
ce trasa směřuje přes hranu výšky 1 cm ke vchodu do ÚMO Ústí nad Labem - Střekov.



Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Národního odboje
Délka přechodu 17 m, výška hran 2 cm při chodnících a 3 cm při středovém ostrůvku.
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2. Přechod pro pěší Kramoly
Délka přechodu 17 m, výška hran 2 cm při chodnících a 3 cm při středovém ostrůvku.
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3. Přechod pro pěší Varšavská
Délka přechodu 5 m, výška hran 1 cm a 3 cm.
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B. MHD Západní
nádraží (z centra)

A. MHD Západní
nádraží (do centra)

TOVÁRNÍ

REVOLUČNÍ

K
 Č

D
 Ú

STÍ N
. L.  Z

Á
PA

D

1

2

3Západní nádraží

7,3 %
14,3 m

29



Bezbariérové a přístupové trasy

150

Trasy

A. Zastávka MHD Západní nádraží (do centra)

Celková délka trasy je cca 140 m a má povrch převážně z betonové dlažby, zčásti
asfaltový. Od stanice MHD směrem do centra míjí trasa cestu vedoucí k podchodu 
pod železniční tratí a zatáčí vpravo po asfaltové komunikaci vedoucí k parkovišti. 
Po cca 5 m trasa pokračuje po přístupovém chodníku z betonové dlažby až k přecho-
du přes železniční přejezd (2) o délce 9 m s povrchem ze dřeva. Dál pokračuje tra-
sa k budově Západního nádraží po betonové rampě (3) se sklonem 7,3 % a o délce
14,3 m, která vede přímo na nástupiště.

B. Zastávka MHD Západní nádraží (z centra)

Celková délka trasy je cca 146 m a má povrch převážně z betonové dlažby, zčás-
ti asfaltový. Na stanici MHD Západní nádraží směrem z centra pokračuje vlevo přes 
vyznačený přechod pro chodce (1) o celkové délce 8,5 m se středovým ostrůvkem 
a s výškou hran 2 cm. Za přechodem pro chodce se napojuje trasa na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Tovární
Délka přechodu 8,5 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod přes koleje
Délka přechodu 9 m přes šikmé kolejiště.

3. Rampa na nástupiště
Sklon 7,3 %, délka 14,3 m.
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Trasy

A. Zastávka MHD Stříbrníky (z centra), ul Šrámkova

Celková délka trasy je cca 116 m a je zčásti z betonové dlažby a zčásti má asfaltový 
povrch. Trasa začíná na zastávce MHD Stříbrníky na ulici Šrámkova. Trasa pokračuje 
po chodníku směrem z centra až k chodníku odbočujícímu vpravo. Po chodníku vede 
trasa parkem až na asfaltovou pluchu pod budovou ZS Dobětice. Dál trasa pokračuje 
chodníkem (5) v délce 11 m se spádem 8,1 – 13 % podél budovy ZS Dobětice, míjí 
odbočku ke schodům na parkoviště severně od budovy a pokračuje šikmo vpravo 
chodníkem o délce 14,5 m a se spádem 10,5 - 14,5 % před hlavní vchod do budovy.

Ze zastávky MHD Stříbrníky(do centra) v ul. Šrámkova jsou oba přechody pro pěší 
bariérové s výškou hran 12 – 13 cm, u vjezdu na parkoviště je hrana chodníku rovněž 
bariérová o výšce 12 cm.

Z této zastávky MHD je možno z chodníku vedoucím parkem odbočit vpravo k lékár-
ně chodníkem (4) s proměnným sklonem klesání 8,2 – 14 % v délce 26 m.

B. Zastávka MHD Stříbrníky (do centra), ul. Výstupní

Celková délka trasy je cca 225 m má převážně povrch z betonové dlažby. Trasa začíná 
na chodníku zastávky MHD Stříbrníky (do centra) a vede dál po chodníku podél ulice 
Výstupní až ke křižovatce s ulicí Šrámkova. Dál vede trasa po chodníku (2) v délce 
100 m a se sklonem 8 – 10,3 % podél ulice Šrámkova. Trasa míjí vyznačený přechod 
pro chodce přes ulici Šrámkova a na stanici MHD Stříbrníky (z centra) v ul.Šrámkova 
se napojuje trasa na trasu A.

C. Zastávka MHD Stříbrníky (z centra), ul. Výstupní

Celková délka trasy je cca 273 m a má převážně asfaltový povrch. Trasa začíná 
na chodníku zastávky MHD Stříbrníky a pokračuje po chodníku z betonové dlažby 
podél ulice Výstupní v vyznačenému přechodu pro chodce (1) přes ulici Výstupní. 
Přechod je dlouhý 8 m a hrany chodníků má vysoké 2 cm. Ulice Výstupní má pro ka-
ždý směr jízdy jeden jízdní pruh a je nutné sledovat provoz na ulici, zejména pak 
odbočující vozidla z kruhového objezdu od parkoviště prodejny Lidl. Za přechodem 
se trasa napojuje na chodníku za zastávkou MHD Stříbrníky (do centra) na trasu B.
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D. Zastávky MHD Stříbrníky , ul. Výstupní – do lékárny 

Trasa začíná na zastávkách MHD a pokračuje stejně jako trasy B a C. Odbočuje 
však z chodníku podél ulice Šrámkova vpravo a dál pokračuje po chodníku (3) se 
sklonem 12,5 % v délce cca 35 m a vede přímo k budově, kde je umístěna lékárna 
U Slunce.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Výstupní
Délka přechodu 8 m, výška hran 2 cm.

2. Spád chodníku podél ulice Šrámkova
Proměnný sklon 8,0 – 10,3 %, celková délka 100 m.
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3. Spád chodníku k lékárně u Slunce
Sklon 12,2 %, délka 35 m.

4. Spád propojky mezi chodníky
Proměnný sklon 14,8 – 8,2 %, délka 26 m.
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5. Spád chodníku
Proměnný sklon 13,0 – 8,1 %, délka 11 m.

6. Spád chodníku 
Sklon 10,5 %, délka 14,5 m.
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A. MHD Krčínova
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A. Zastávka MHD Krčínova (do centra)

Celková délka trasy je cca 232 m a její povrch je převážně asfaltový. Trasa začíná 
na chodníku zastávky MHD Krčínova (do centra) a pokračuje po chodníku ve směru 
jízdy až k místu, kde míjí vlevo vyznačený přechod pro chodce přes ulici Krčínova. 
Trasa zde zatáčí vpravo přes nerovnou zpevněnou plochu z betonových panelů (2) 
o délce 7,5 m, propojující souběžné chodníky. Dále pokračuje trasa po asfaltovém 
chodníku doleva k administrativním budovám a na první křižovatce chodníků po-
kračuje vpravo podél budov až k ulici U pivovarské zahrady. Zde se trasa stáčí vlevo 
po chodníku k přechodu (3) přes příjezdovou komunikaci do parkovišť areálu u Zdra-
votního střediska. Přechod není vyznačený a má délku 10,5 m. Hrany chodníků jsou 
vysoké 6 – 7 cm. Za přechodem pokračuje trasa po úzkém a nerovném chodníku 
šířky 90 cm z betonových dlaždic až na asfaltový chodník před budovou ke vchodu 
do Zdravotního střediska Krásné Březno.

B. Zastávka MHD Krčínova (do centra)

Celková délka trasy je cca 285 m a její povrch je převážně asfaltový. Trasa začíná 
na chodníku zastávky MHD Krčínova (z centra) a pokračuje po chodníku ve směru 
jízdy až k vyznačenému přechodu pro chodce (1) přes ulici Krčínova. Přechod, který 
vede přes dvoupruhovou komunikaci v každém směru, je dlouhý 19,5 m se středo-
vým ostrůvkem a s výškou hran chodníků 2 cm. Za přechodem zatáčí trasa po asfal-
tovém chodníku vpravo podél zatravněné plochy v délce cca 31 m až ke zpevněné 
ploše (2) z betonových panelů, kde se trasa napojuje na trasu A.

C. Parkoviště pro ZTP

Celková délka trasy je cca 84 m a její povrch je převážně asfaltový. Ačkoliv vyhražené 
parkoviště ZTP je umístěno přímo před vchodem do Zdravotního střediska Krásné 
Březno, je bezbariérová trasa vedena oklikou přes parkoviště, komunikaci a přístu-
pový chodníček z betonových dlaždic. Důvodem je hrana chodníku vysoká 16 cm 
po celé jeho délce u parkoviště. Trasa je tedy vedena po parkovišti výjezdem (4) 
v délce 8,5 m a se sklonem 9,2 % až k ulici U Pivovarské zahrady. Dále po odbočce 
na příjezdovou komunikaci do parkovišť areálu Zdravotního střediska a po úzkém 
a nerovném chodníku šířky 90 cm z betonových dlaždic až na asfaltový chodník před 
budovou ke vchodu do Zdravotního střediska Krásné Březno.
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D. Parkoviště pro ZTP v ul. U Pivovarské zahrady

Celková délka trasy je cca 73 m a její povrch je převážně asfaltový. Trasa začíná na par-
kovišti ZTP v ulici U Pivovarské zahrady a z vozovky vede přes chodník k přechodu 
přes příjezdovou komunikaci do parkovišť areálu u Zdravotního střediska. Přechod 
není vyznačený! Zde se trasa napojuje na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Krčínova
Délka přechodu 19,5 m se středovým ostrůvkem, výška hran 2 cm.
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2. Nerovnosti - panelový chodník
Délka 7,5 m.
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3. Přechod obslužné komunikace
Délka 10,5 m, výška hran 6 – 7 cm.
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4. Spád výjezdu z parkoviště
Sklon 9,2 %, délka 8,5 m.
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Trasy

A. Zastávka MHD OD Květ (do centra)

Celková délka trasy je cca 310 m a jsou na ní dva přechody přes komunikace. Trasa 
začíná na chodníku stanice MHD OD Květ a pokračuje po chodníku z betonové dlaž-
by směrem z centra až na křižovatku ulice Seifertova a Sibřinská. Dál pokračuje trasa 
po vyznačeném přechodu pro chodce přes ulici Sibřinská (2) o délce 7,5 m a s výškou 
hran chodníků 2 cm. Trasa dál pokračuje po chodníku z betonové dlažby podél ulice 
Sibřinská až k příjezdové komunikaci k domu č.p.369. Místo pro přecházení je dlouhé 
20 m a výška hran chodníků je 2 cm. Trasa pokračuje dál po chodníku z betonové 
dlažby až k parkovišti na začátku ulice Mlýnské. Trasa opouští chodník a prochází částí 
malého parkoviště, aby se mohla napojit na chodník podél ulice Mlýnské před most-
kem přes Neštěmický potok (4) se sklonem 10,4 % v délce 4 m. Po chodníku s as-
faltovým povrchem pokračuje trasa až k budově Zdravotního střediska Neštěmice, 
ke které vede šikmá rampa (5) o délce 3 m se sklonem 15 %.

V ulici Mlýnská se vyskytuje také lékárna, která má před vchodem malý schod (6) 
o proměnlivé výšce 5 – 8 cm.

B. Zastávka MHD OD Květ (z centra)

Celková délka trasy je cca 430 m a jsou na ní tři přechody přes komunikace. Kratší tra-
sa přes přechod severně v ulici Seifertova je omezena výškou hrany 6 cm. Delší trasa 
začíná na chodníku stanice MHD OD Květ (z centra) a vede po chodníku z betonové 
dlažby směrem do centra města až k vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici 
Seiferova (1). Přechod je dlouhý 15 m s výškou hran chodníků 2 cm. Dál pokračuje 
trasa po chodníku z betonové dlažby k zastávce MHD OD Květ (do centra), kde se 
napojuje na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod pro pěší Seifertova
Délka přechodu 15 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod pro pěší Sibiřská
Délka přechodu cca 7,5 m, výška hran 2 cm.
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3. Přechod příjezdové komunikace k č.p. 369
Délka přechodu 20 m, výška hran 2 cm.
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4. Spád chodníku
Sklon 10,3 %, délka cca 4 m.

5. Rampa ke zdravotnímu středisku
Sklon 15 %, délka cca 3 m.
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6. Hrana před vstupem do lékárny
Výška hrany proměnná  5 – 8 cm.
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Trasy

Zdravotní středisko Skřivánek není lokalizováno v dostupné vzdálenosti od zastávek 
MHD. V areálu ZS Skřivánek je parkoviště, ze kterého je možno kromě vstupu do ZS 
(1) použít pro příchod k lékárně vyznačenou trasou ven z areálu, dál vlevo po chod-
níku a přístupovými chodníkem ke vchodu do lékárny.

Samotný vstup do lékárny je bariérový se schody (4), na levé straně od vchodu je 
tlačítko pro přivolání pracovníků lékárny.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Rampy na severní straně
Sklon XX % DOPLNIT, délka 8 m.

2. Schodiště
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3. Schody z parkoviště k lékárně

4. Vstup do lékárny
Vlevo tlačítko pro přivolání pracovníků lékárny. 
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A. MHD Novosedlické náměstí
(do centra)

B. MHD Novosedlické náměstí
(z centra)
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Trasy

A. Zastávka MHD Novosedlické náměstí (do centra)

Celková délka trasy je cca 166 m. Povrch trasy je převážně asfaltový a na chodníku 
u stanic MHD z betonové dlažby. Trasa začíná na chodníku stanice MHD Novosedlic-
ké náměstí a pokračuje po chodníku v délce cca 5 m do svahu (1) se spádem 10 % 
až k vyznačenému přechodu pro chodce přes ulici Kojetická. Přechod pro chodce 
je dlouhý 10 m a výška hran chodníků je 2 cm. Dál pokračuje trasa po chodníku po-
dél travnaté plochy ke snížené hraně chodníku (3) o výšce 2 cm. Dál pokračuje trasa 
po asfaltovém povrchu vjezdu na parkoviště (4) cca 5 m se spádem 11 %. Trasa míjí 
vjezd na parkoviště a stáčí se vpravo do svahu po přístupové komunikaci (5) se spá-
dem 9,5 % v délce cca 5,5 m a pokračuje vpravo až k budově ZS Střekov. 

B. Zastávka MHD Novosedlické náměstí (z centra)

Celková délka trasy je cca 142 m a její povrch je převážně asfaltový s výjimkou zastáv-
ky MHD. Trasa začíná na zastávce MHD Novosedlické náměstí a pokračuje směrem 
k vyznačenému přechodu pro chodce. V tomto místě se napojuje na trasu A.
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Spád chodníku
Sklon 10,0 %, délka cca 5 m.



Bezbariérové a přístupové trasy

180

2. Přechod Kojetická
Délka přechodu 10 m, výška hran 2 cm.
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3. Hrana chodníku
Výška hrany 2 cm.
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4. Spád vozovky
Sklon 11,0 %, délka cca 5,5 m.

5. Spád vozovky
Sklon 9,5 %, délka cca 5,5 m.
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B. MHD Městský stadion
(do centra)
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Zimní stadion

A. MHD Městský stadion
(z centra)

Zimní stadion 35
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Trasy

A. Zastávka MHD Městský stadion (z centra)

Celková délka trasy je cca 173 m a její povrch je střídavě asfaltový, z betonové dlaž-
by a krátký úsek cca 10 m na parkovací ploše před pokladnami je ze žulové dlažby. 
Trasa začíná na chodníku zastávky MHD Městský stadion (z centra) a pokračuje po 
chodníku z betonové dlažby směrem z centra až k vyznačenému přechodu pro chod-
ce (1) přes vjezd na parkoviště. Přechod je 15 m dlouhý a má hrany 2 cm vysoké. 
Trasa pokračuje dál po asfaltovém chodníku podél ulice Masarykova, míjí přechod 
pro chodce přes ulici Masarykova a vede až k vyznačenému přechodu pro chodce (3) 
přes výjezd z parkoviště. Přechod je dlouhý 15 m a hrany chodníků jsou 2 cm vysoké. 
Trasa dál pokračuje po chodníku a zatáčí vpravo k budově Zimního stadionu. Přes 
dlážděnou plochu o délce 10 m vede trasa až ke vchodu na zimní stadion.   

B. Zastávka MHD Městský stadion (do centra)

Celková délka trasy je cca 125 m a její povrch je na chodnících podél ulice Masary-
kova asfaltový a před Zimním stadionem z betonové a žulové dlažby. Trasa začíná na 
chodníku zastávky MHD Městský stadion (do centra) a vede po chodníku směrem do 
centra až k vyznačenému přechodu pro chodce se světelnou signalizací (2).

Délka přechodu 11,5 m a výška hran chodníků je 2 cm. Dál navazuje trasa na trasu 
A směrem k vyznačenému přechodu pro chodce přes výjezd z parkoviště (3).
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Kritická místa – přechody, rampy, sklony

1. Přechod u vjezdu na parkoviště u Zimního stadionu
Délka přechodu 15 m, výška hran 2 cm.
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2. Přechod Masarykova
Délka přechodu 11,5 m, výška hran 2 cm.
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3. Přechod u výjezdu na parkoviště u Zimního stadionu
Délka přechodu 15 m, výška hran 2 cm.
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