
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Zpráva o (bez)bariérovosti města 

Přerova 

 

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“ 
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015234.  

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem – 1. ročník 

V rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb  

na Přerovsku“ proběhla dne 5. října 2021 akce s názvem „Projdeme město s vozíčkářem  

a kočárkem – 1. ročník“.   

Jednalo se o první ročník akce, jejíž cílem bylo zmapovat současný stav bezbariérových úprav 

ve městě Přerově, a to především v oblasti dostupnosti lékařských služeb a přístupu  

do vybraných institucí.  

Akce, které se mohl zúčastnit každý se zájmem o danou problematiku, se zúčastnili  

uživatelé poskytovatelů sociálních služeb na Přerovsku, zástupci statutárního města Přerova, 

maminky s kočárky, senioři, a dále i ostatní občané z řad široké veřejnosti, kteří projevili  

o tuto událost zájem.  

Pro letošní první ročník byla zvolena kratší trasa, která vedla ze Smetanovy ulice (budova 

Magistrátu města Přerova a Poliklinika Přerov) na ulici Wurmova (Finanční úřad  

pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Přerov) přes Komenského ulici (lékárna U Hygie, 

Bistro Kunovský) kolem polikliniky MENS, kina Hvězda a lékáren Dr. Max a U Zlatého hada 

se zastávkou v UniCredit Bank a následně zpět do Smetanovy ulice (Úřad práce ČR - Kontaktní 

pracoviště Přerov, Okresní soud). Tato místa byla navržena členy Pracovní skupiny  

pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s ostatními pracovními skupinami 

komunitního plánování sociálních služeb. 

Postupně navštívená místa účastníci hodnotili z pohledu jejich 

dostupnosti. Bezbariérové objekty byly pak na místě označeny 

nálepkou „Sem můžu 2021“. Tato nálepka byla vytvořena z výherního 

obrázku výtvarné soutěže o Nálepku SEM MŮŽU, které se účastnili 

dětští klienti sociálních služeb na Přerovsku.   

Účastníci bez zdravotního handicapu si mohli vyzkoušet, jak náročné je být vozíčkářem díky 

vozíčkům na zkoušku, které zapůjčily organizace Alfa Handicap - sdružení občanů  

se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. a Charita Přerov.  

 



 

 

 

    

 

 

 

 

Hodnocení vybraných strategických budov – 1. ročník 

1. Magistrát města Přerova – Smetanova 7 

V budově se nachází: 

• Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu  

• Odbor sociálních věcí a školství  

• Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Přerov – oddělení Státní sociální podpory 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Bezbariérový vstup do budovy je řešen výtahem, který se nachází ve dvoře. 

K výtahu se návštěvníci dostanou přes vstupní bránu, která má vyšší práh 

(zdolán vozíčkáři s mírnými problémy, kočárky bez problémů). Výtah vede 

do všech pater. V budově se nachází bezbariérové toalety. 

 

2. Poliklinika Přerov - Smetanova 11 

V budově se nachází: 

• Rentgen + ultrazvuk, MUDr. Petra Mozíková 

• Chirurgická ambulance, MUDr. Leoš Tichý 

• Oční ambulance, MUDr. Kateřina Zemanová, MUDr. Věra Blahová 

• Praktický lékař, MUDr. Rudolf Černín 

• ORL ambulance, MUDr. Věra Zbořilová, MUDr. Jana Klimešová, MUDr. Yvetta 

Adamicová 

• Kožní ambulance, MUDr. Hana Ryšavá 

• Dětská lékařka, MUDr. Dagmar Hlavičková 



 

 

 

    

 

 

 

 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Bezbariérový vstup do budovy se nachází v zádní části budovy a je řešen výtahem.  

3. Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Přerov  

- Wurmova 4 

V budově se nachází:  

• Finanční úřad 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Z chodníku ke vstupu do budovy vede nájezd, který je bezproblémově sjízdný pro vozíčkáře. 

V den akce „Projedeme město s vozíčkářem a kočárkem“ vystoupila před účastníky akce 

ředitelka úřadu, Ing. Dalma Dočekalová, a informovala je o v současné době budovaném 

výtahu, jehož provoz bude zahájen na konci října 2021. Výtahem se dostanou zájemci do všech 

pater budovy. Aktuálně mají provoz upraven a úřednice jsou přesunuty do přízemí budovy. 

 

 Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová 

4. Poliklinika HYGIE - Komenského 11-13 

V budově se nachází:  

• Lékárna U Hygie 

• Bistro Kunovský 

• Raiffeisenbank   

• Generali Česká pojišťovna 

• Ordinace MUDr. Vosmanský  

a MUDr. Štorková   

• Ordinace MUDr. Václavíkovi  

• Urologie MUDr. Los   

• Chirurgie MUDr. Hasala   



 

 

 

    

 

 

 

 

• Laboratoř Aesculab   

• Alergologie Lančová   

• Diabetologie   

• Zubní ordinace MUDr. Šanovcová

Hodnocené: 

a) Lékárna U Hygie 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Bezbariérový vstup se nachází ze zadní strany budovy. Pro vozíčkáře i kočárky je vjezd 

bezproblémový, dveře dostatečně široké. Dále se zde nachází výtah pro případný vstup  

do dalších pater. Do lékárny vede přímá chodba. V lékárně jsou vysoké pulty, avšak pracovníci 

lékárny jsou ochotní a vozíčkářům vycházejí vstříc. 

 

 

b) Bistro Kunovský 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Bezbariérový vstup se nachází ze zadní strany budovy oranžové barvy (viz. šipka). Je hůře 

viditelný. Účastníkům akce připomínal spíše vstup pro zaměstnance. Pro vozíčkáře i kočárky 

je vjezd bezproblémový, dveře dostatečně široké. Personál i majitelka bistra ochotně asistovali 

při vjezdu do budovy.  

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

Poznámka: Přechod z přední strany budovy Polikliniky Hygie na nádvoří, kde se nachází 

bezbariérové vstupy, byl pro vozíčkáře náročný z důvodu rekonstrukce chodníků.  

Pro představu přikládáme fotografii.  

 

Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová 

5. Budova MENS - nám. Přerovského povstání 2803 

V budově se nachází: 

• Poliklinika MENS 

o Nefrologická a interní ambulance, MUDr. Aleš Hrubý 

o Endokrinologická ambulance, MUDr. Marie Rafi  

o Gastroenterologická ambulance, MUDr. Tomáš Zeman 

o Urologická ambulance, MUDr. Libor Kovařík 

o Gynekologická ambulance, MUDr. Miroslav Pavlica 

o Praktický lékař, MUDr. Aleš Grulich 

o Duševní zdraví o.p.s. 

o Psychosociální centrum, Prim. MUDr. Juraj Rektor  

o Gynekologická ambulance, MUDr. Luboš Tempír, MUDr. Šárka Grofová 

o Neurologie, EEG, akupunktura, rehabilitace, MUDr. Libuše Veverková, 

MUDr. Tomáš Veverka 

o Praktický a interní lékař, EKG, MUDr. Michal Chromec  

o Biochemická a hematologická laboratoř, MEDEOR laboratoře s.r.o. 

o Hematologická ambulance, MUDr. Eva Lautnerová  

o Ortopedie, MUDr. Vladimír Eitler  

o Centrum fyzioterapie a rehabilitace, MUDr. Eva Koudelková  

• Hračky a papír - Wiky  

• Modrá pyramida a.s.  

• TETA drogerie  

• DOMINO, domácí potřeby  



 

 

 

    

 

 

 

 

• Prodejna masa a uzenin, Rabbit  

• Lékárna Alfa  

• Pobočka OZP  

 

Hodnocené: 

 

a) Poliklinika MENS 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Příjezd k budově je řešen oboustranným 

nájezdem, který vozíčkáři zvládli bez problémů 

vyjet. Vstupní dveře jsou řešeny čidlem, které je 

automaticky otevře. Do dalších pater budovy je přístup řešen výtahem. V budově se nachází  

i bezbariérové toalety.  

 

Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová 

b) Lékárna Alfa  

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Lékárna Alfa se nachází v přízemí budovy MENS. Vede k ní oboustranný nájezd.  

Do lékárny se vozíčkáři dostali bez problémů. Ochotný personál pomohl při zkoušce nákupu 

léků, a i přes vysoký pult proběhlo vše hladce.  

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

6. Kino Hvězda - Čechova 243 

V budově se nachází: 

• Kino 

• Kabinet Hvězda (kavárna) 

Hodnocené: 

a) Kino 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Vstup do budovy je řešen nájezdem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé a lze je v případě širokého 

vozíčku či kočárku otevřít. Prostor v kině je celý bezbariérový. Pro vozíčkáře je v promítacím 

sále připraven široký prostor v horní části sálu. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová 

b) Kabinet Hvězda (kavárna) 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Vstup do kavárny pro vozíčkáře je ze stejné strany, jako vstup do kina. Ve vnitřních prostorách 

se vozíčkář přehledně dostane přímo do kavárny, kde je připraven ochotný personál pomoci.  

 

 

 

 

 

Zdroj: Kino Hvězda 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

7. Galerie Přerov - Čechova 929 

V budově se nachází: 

• Nákupní Galerie 

• Lékárna Dr. Max 

Hodnoceno: 

a) Nákupní Galerie 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Poznámka: Hodnocení nákupní galerie probíhalo mimo akci „Projedeme město s vozíčkářem  

a kočárkem“.  

Nákupní Galerie Přerov má bezbariérový vstup s velkými dveřmi na čidlo. Pohyb po celé 

galerii je bezproblémový a do vrchního patra vede výtah. K dispozici jsou bezbariérové toalety. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová 

b) Lékárna Dr. Max 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Vstup do lékárny je řešen velkými dveřmi na čidlo s bezbariérovým průjezdem. Pulty jsou nižší 

než v ostatních navštívených lékárnách a zkouška koupě léku proběhla bez problémů. 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

8. Lékárna U Zlatého hada - Čechova 41 

V budově se nachází: 

• Lékárna 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Vstup k hlavním dveřím do budovy je řešen nájezdem, který byl bez problémů sjízdný  

i pro široký elektrický vozíček. Složitější byl samotný vstup do budovy, jelikož dveře byly užší. 

Každopádně s pomocí ochotného personálu se i jeden z nejširších vozíčků dostal do lékárny, 

kde nákup léků pro vozíčkáře není žádný problém.  

 

 

 

 

 

9.  UniCredit Bank - Čechova 37 

V budově se nachází: 

• Banka 

• Bankomat 

Hodnoceno: 

a) Bankomat 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO 

Vyzkoušeli jsme si s vozíčkáři, zda si bez problémů 

mohou vybrat peníze z bankomatu. Dveře byly průchozí 

bez schodu a dostatečně široké. Průjezd k bankomatu byl 

volný a výběr se zdařil bez potíží. Bankomat slouží  

i pro možné vklady financí.   



 

 

 

    

 

 

 

 

10.  Úřad práce ČR-Kontaktní pracoviště Přerov - Smetanova 4 

V budově se nachází: 

• Úřad práce ČR – oddělení hmotné nouze 

Bezbariérový vstup do budovy – NE 

Již před vstupem do budovy se nachází schody, 

které vozíčkář nezdolá. Problém je též uvnitř 

budovy, kde jsou po vstupu hned další schody. 

Personál nebyl schopen zajistit přístup vozíčkáře  

do budovy.  

11.  Okresní soud Přerov - Smetanova 2 

V budově se nachází:  

• Okresní soud Přerov a Okresní Státní Zastupitelství 

Bezbariérový vstup do budovy – ANO  

Před vstupem do budovy se nachází několik schodů. Ještě před schody je pro vozíčkáře 

připevněn na spodní straně budovy zvonek, kterého si jde špatně všimnout. Po zazvonění  

se nám věnovali pracovníci Okresního soudu a zavedli nás bočním vstupem k výtahové rampě, 

díky které se mohli vozíčkáři pohodlně dostat do budovy, kde je pro přístup do pater připraven 

výtah. K dispozici jsou bezbariérové toalety. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

Shrnutí 1. ročníku 

Navštívené budovy zaměřené především na zdravotnické instituce byly převážně 

bezbariérové. Nově postavené budovy byly plně bezbariérové a historické budovy byly 

uzpůsobeny vozíčkářům bezbariérovým nájezdem. Jedinou nevyhovující budovou bylo sídlo 

Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Přerov – oddělení hmotné nouze, na ulici Smetanova 

číslo 4. Přechody mezi jednotlivými budovami byly komplikovány vysokými nájezdy  

na chodníky. Zároveň průjezd městem ztěžovaly probíhající rozsáhlé stavební úpravy,  

které blokují pohyb po chodnících. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová            Zdroj: Deník/ P. Poláková-Uvírová 

 

 

 

 

Doporučení míst k navštívení na příští ročník: 

• Pošta  

• Vlakové a autobusové nádraží 

• OSSZ 

• Kulturní dům 

• Kavárny a cukrárny 

• Bazén 

• Vodovody a kanalizace 

• EMOS, s.r.o. 

• Kadeřnictví 

• Informační centrum Přerov 

• Policie 

• Okruh na procházku bez bariér

 


