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Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní program 013 310 Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020. 

Jedním z cílů (Cíl 4) tohoto programu je podpora mobility a to podporou 
následujících aktivit: 

• Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav 
vstupních otvorů. 

• Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální 
bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím 
stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, které 
usnadňují překonávání výškových rozdílů. 

• Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí. 

• Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném 
areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a 
fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti 
komunikací. 

 



 

 

 

 

 

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o., poskytují svou péči 
ve třech objektech, konkrétně v Dubí Na Výšině, v Dubí Ruská a v Teplicích U Nových 
lázní. 

Objekt domova v Teplicích, U Nových lázní sestává ze dvou původně samostatných 
objektů, jejichž sousedící zahrady jsou od sebe výškově oddělené.  Dosavadní 
průchod mezi zahradami byl tvořen schody. 

Klienti využívají zejména větší a výše položenou část zahrady, zejména 
k rehabilitačnímu cvičení, na volnočasové aktivity, k hraní petangu, kuželek či jiných 
her, k posezení v altánu, ale klienti se zde také setkávají s rodinnými příslušníky a 
dalšími návštěvami, probíhají zde setkávání a hry klientů se školáky a školačkami, 
konají se zde pěvecká vystoupení, návštěvy se zvířaty, ukázky dravců, psů a další 
kulturně společenské akce.  
 
S postupným stárnutím ubytovaných klientů dochází i ke zhoršování jejich zdravotního 
stavu, které je ve většině případů doprovázeno omezením jejich pohyblivosti. U 
některých klientů to vede až k nutnosti využívání kompenzačních pomůcek, jako jsou 
různá chodítka a vozíky.  Aby byla zachována stávající kvalita života, respektive, aby 
bylo v maximální míře omezeno její snižování, je potřeba zajistit bezbariérovost 
v našich zařízeních v co největší míře. Proto se vedení domova rozhodlo pro 
vybudování bezbariérové lávky, která propojuje terasu ve druhém nadzemním podlaží 
domova se zahradou. 

Vybudováním této lávky se klientům domova (né jen těm, kteří mají problém 
s pohyblivostí), ale i personálu a návštěvníkům domova, výrazně zjednodušil, zkrátil a 
zrychlil přesun mezi zahradami a vnitřními částmi domova. 

Lávka byla vybudována za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky v rámci projektu „Bezbariérová lávka (rampa) z terasy ve 2. NP směrem na 
zahradu“. Stavba lávky byla realizována od 17.6.2022 do 11.8.2022. 

 

 


