MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU OSOB S HENDIKEPEM
NA ÚZEMÍ MĚSTA VSETÍN
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Městské lázně Vsetín, (bazén) Jiráskova 340, Telefonní kontakt: 571 161 444
www.laznevsetin.cz
Vstup do budovy je upraven bezbariérově, přístup do bazénu, pohyb po šatnách je rovněž
bezbariérový, vstup do hygienického zázemí rovněž bezbariérový. V hygienickém zázemí se
nachází sklápěcí sedačka (ženy i muži) a mobilní rozkládací lehátko(umístěné v hyg.zázem
žen). U bazénu je zvedák pro možnost snadné obsluhy osoby s pohybovou poruchou.V
lázních jsou nyní k dispozici dva vozíky. Jeden klasický úzký a dále nový bazénový invalidní
vozík J.O.B., který slouží pro pohyb imobilního po bazénu(ovládaný asistentem nebo
plavčíkem) s možností zajet s imobilním bezpečně až do bazénu, nahrazující zvedák. Menším
problémem je, že vozíčkář musí dvakrát přesedat - do šaten přijede na svém vozíku, po
provedení hygieny musí na úzký vozík(průjezdnost vozíku J.O.B. do šaten je omezena
nedostatečnou velikostí zárubní dveří) – a poté přesednout na J.O.B. Vozíkem J.O.B. je
zavezen až do bazénu.Vodoléčba se nachází v prvním patře, do kterého není možný
bezbariérový přístup. Vany pro vodoléčbu jsou velmi hluboké, bez zvedáků a nejsou vhodné
pro osoby se sníženou hybností a těžkou koordinací pohybu.
V současné době se vedení městských lázní snaží získat prostředky pro speciální invalidní
vozík do vody. Lázně jsou zrakově postiženým osobám přístupné se znalostí prostoru(pro
toho , kdo jej často navštěvuje a nebo s doprovodem druhé osoby.) Při využití personálu je
schopen zrakově postižený klient využít lázně v plném rozsahu.
Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P sleva.

Dětské bezbariérové centrum Březiny, Kateřinice 348, 756 12
Telefonní kontakt: 737 249 211, www.breziny.cz
Dětské bezbariérové centrum Březiny (dále jen DBC Březiny) se nachází asi 10 km od centra
Vsetína a je to jediné zařízení tohoto druhu ve Zlínském kraji. DBC Březiny je umístěno
v nádherné přírodě v blízkosti vodní plochy. Má k dispozici zcela bezbariérový srub
s bezbariérovými pokoji a sociálním zázemím, pohyb v jeho okolí je rovněž bezbariérový.
Srub je vhodný pro dětské tábory apod.

Zimní stadion
Sportovní hala
Fotbalový stadion
Všechna výše uvedená sportoviště jsou ve správě Vsetínské sportovní, s.r.o. se sídlem
Na Lapači 394, Vsetín.
Ani jedno sportoviště nemá upraveno zázemí pro hendikepované sportovce nebo
návštěvníky. Žádní hendikepovaní sportovci tato sportoviště nevyužívají.
Fitness club Atlantic, Na Lapači 297,Vsetín, tel: 604 501 013, www.fitnesssatlantik.com
Toto sportovní zařízení doporučují zrakově hendikepovaní klienti. Personál je zvyklý na
pohyb zrakově postižených klientů a umí poskytnout potřebnou součinnost při využívání
sportovního nářadí.
Ostatní sportovní zařízení na Vsetíně jsou pro zrakově postižené klienty přístupná pouze
s doprovodem druhé osoby.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Hvězdárna, Jabloňová 231, Vsetín, Telefonní kontakt: 571 411 819,
www.hvezdarna-vsetin.cz
Částečně bezbariérový přístup je pouze přístup do přednáškového sálu (1 nízký schod u
hlavních dveří). Přesto jsou osoby s hendikepem vítány, mají zde s nimi zkušenosti.
Pro zrakově handicapované klienty je zařízení hvězdárny přístupno pouze s pomocí
personálu či vidoucí osoby.

VKCI o.p.s. Dílna u šikovných oveček, Záviše Kalandry 1419, Vsetín
Telefonní kontakt: 774 415 106, www.VKCI.cz
Organizace zaměřena na osoby se zdravotním postižením – v rámci svého programu nabízí
Dílnu u šikovných oveček – keramiku aj.- kromě poskytování sociálních služeb zde probíhají
volnočasové a rukodělné kurzy pro širokou veřejnost.
VKCI Vsetín o.p.s – Koordinační a informační centrum:
„Kulturní středa“ – jde o pravidelný program, který začíná každou středu od 19: 00 hodin. Jde
o série besed, vystoupení hudebních umělců lokálních i celorepublikově známých. Vstupné
dobrovolné. Účelem akce je podpořit přirozené a otevřené setkávání osob se zdravotním
postižením a ostatní veřejnosti.
V prostorech je bezbariérové WC.

Zámek Vsetín – muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, Vsetín
Telefonní kontakt: 571 411 690, www.muzeumvalassko.cz
Vstup do muzea je bezbariérový (přístup pomocí nájezdů), bezbariérově je možné pohyb
pouze v přízemí na výstavy do mramorového sálu, k pořádání akcí pro veřejnost. Dále je
schodiště a věž bez výtahu. Průvodce pro nevidomé k dispozici není. Pro osoby s postižením
zraku však zámek nabízí výstavu hmatových obrazů “I ruka vidí“ po domluvě i speciální
lektorský program. Jedná se o stálou expozici. Toalety nejsou bezbariérové. Pro osoby se ZTP
a ZTP/P je vstup do muzea zdarma.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, Vsetín
Telefonní kontakt: 575755141,www.mvk.cz
Do knihovny je bezbariérový vstup buď přes Informační centrum umístěné v téže budově
nebo pomocí plošiny(klíče jsou k dispozici na IC). V budově je výtah a staví ve všech patrech.
Bezbariérové WC je v prostorech informačního centra a rovněž na půjčovně pro dospělé.
Knihovna má rovněž zvukovou knihovnu a to v dětské půjčovně Trávníky – Školní 1824,
Vsetín. Rovněž má na této adrese k dispozici i několik publikací psaných Braillovým písmem.
V sálu je zvuková smyčka.

Dům kultury, Svárov 1055, Vsetín
Telefonní kontakt: (+420) 575 755 255, (+420) 571 417 993, (+420) 571 410 065
www.dkvsetin.cz

Bezbariérový přístup do budovy je možný přímo z chodníku, z bočního vchodu. Výtah se
v budově nachází a zastavuje ve všech patrech.Bezbariérový pohyb je možný ve všech
patrech budovy. Bezbariérové WC je jen v přízemí.
Info maják pro nevidomé na budově umístěn není. Zrakově hendikepovaná osoba má
možnost přijít s doprovodem nebo se znalostí prostoru.
Zvuková smyčka pro osoby s poruchou sluchu je k dispozici ve velkém sále.
V nabídce programů nejsou speciální akce pro hendikepované. Všechny akce jsou pro
hendikepované přístupné. Slevy pro hendikepované osoby, případně pro jejich doprovod, DK
poskytuje.

Kino Vatra

Do kina Vatra je možný bezbariérový přístup. V sále kina jsou k dispozici 4 místa pro
hendikepované osoby.Je zde bezbariérové WC.
Zvuková smyčka pro osoby s poruchou sluchu v kině Vatra není.
Telefonní kontakt: 571 417 994
www.dkvsetin.cz

Kostely:

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Horní náměstí 134
Telefonní kontakt: 571 411 692, www.farnost-vsetin.ic.cz
Bezbariérový vstup z boku. Pro vozíčkáře na elektrickém vozíku špatně přístupný. Přes
urgence a dotace nekvalitně opravený. Velmi špatný přístup kolem Charity, nájezdy na
chodníky v dezolátním stavu. Průjezd touto lokalitou na el. vozíku je velmi nebezpečný,
přitom je hojně využívá po přestěhování Stacionáře Naděje na Sychrov. WC bezbariérové
v kostele není, pouze ve farní budově.

Evangelický kostel Horního sboru
Kostel je přístupný bezbarierově skrz boční vchod, což pravidelně využívají někteří členové
sboru, kteří jsou vozíčkáři, ale i mnozí další, kteří mají problém s chůzí do schodů. Do
sborového domu je přístup řešen podle potřeby pomocí stavitelných lyžin, bezbarierové WC
není, ani Info majáček pro nevidomé.
www.hornisbor.cz
Evangelický kostel Dolního sboru
Přístup a vstup do kostela je bezbariérový. WC ne. Ve zdejší faře se setkávají Anonymní
alkoholici.
Telefonní kontakt: 571 411 727
Podle přílohy č.3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Odst.4, může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné
kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne
sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Zpracováno na podzim 2011

