Aktivity České abilympijské asociace zabírají široké spektrum činnosti
zaměřených na podporu integrace osob převážně se zdravotním postižením do
společnosti při zachování jejich dosavadního životního stylu.

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti
Jednou z aktivit, která má na území celého Pardubického kraje velký podíl na zlepšování této integrace především v případě vozíčkářů, osob s omezenou schopností pohybu
nebo s postižením zraku, ale je ve stejné míře značně přínosná také pro seniory a rodiče
s malými dětmi v kočárcích, jsou dvě poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti
v Pardubicích (od roku 2003) a Vysokém Mýtě (od roku 2007). Středisko v Chrudimi
ukončilo svoji činnost v prosinci 2013 (od roku 2007 do prosince 2013). Je v nich
zaměstnáno celkem 5 osob. Čtyři pracovnice jsou držiteli „Osvědčení o kvalifikaci
odborného konzultanta NIPI ČR o.s.“. Při své činnosti se řídí v prvé řadě ustanovením
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Přehled činnosti:
mapování stávajících budov,
komunikací a bezbariérově
upravených zastávek
poskytování odborných konzultací
poradenství v odstraňování
stávajících bariér
odborné posuzování projektové
dokumentace pro územní a stavební
řízení

správné řešení

spolupráce s projektanty,
projekčními a stavebními firmami,
se stavebními úřady
testovací jízdy nízkopodlažními
dopravními prostředky MHD
užitečné rady a informace osobám
z řad široké veřejnosti včetně
zdravotně postižených
ukládání popisů zmapovaných
staveb na webové stránky CAA
žádostmi a opakovanými žádostmi na
SÚ o odstranění závad

špatné řešení

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
466 052 052; www.centrumkosatec.cz; info@caacz.cz

Statistické vyjádření činnosti do r. 2018
Pardubice

Chrudim

Vysoké Mýto

( od r. 2003 )

( od r. 2007 do
r. 2013 )

( od r. 2007 )

Konzultace

3984

219

768

4971

Telefonické informace

8383

700

2122

11205

Stanoviska k projektové

3765

61

396

4222

1245

554

439

2238

998

30

112

1140

1147

79

438

1664

Kontroly objektů

1430

306

652

2388

Uložení zmapovaných

535

223

245

1003

58

34

56

148

21545

2206

5228

28979

Středisko

Celkem

dokumentaci
Mapování stávajících
staveb
Kolaudace a kontrolní
prohlídky staveb
Jednání se správci
objektů

objektů na web CAA
Dopisy na SÚ
Celkem

Kompletní seznam a znění všech stanovisek a vyjádření lze najít na webu www.caacz.cz.
Popisy bezbariérové přístupnosti veřejných a komerčních budov lze najít na webu
www.caacz.cz.
Žádosti a opakované žádosti o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb ,
písemné reakce příslušných SÚ a stanoviska ke kontrolní prohlídce-odstranění překážek
bezbariérového užívání staveb) lze najít na webu www.caacz.cz
Zmapované stavby v jednotlivých městech a obcích jsou k dispozici na střediscích
České abilympijské asociace.
Kontakty jednotlivých středisek - územní působnost středisek zveřejněna na www.caacz.cz
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Alena Bělohlávková
466 052 055; 774 410 012; alena.belohlavkova@caacz.cz
Irena Čáslavková
466 052 059; 774 554 726; irena.caslavkova@caacz.cz
Hana Zemanová
466 052 059; 734 392 994 hana.zemanova@caacz.cz
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Pavlína Shánělová
465 382 381; 774 554 721; pavlina.shanelova@caacz.cz
Romana Zamastilová 465 382 381; 774 554 709; romana.zamastilová@caacz.cz

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti jsou provozována za podpory
Krajského úřadu Pardubického kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a Magistrátu města

Pardubice.

