Zápis ze setkání v rámci KPSS
Datum a místo konání: 2.4.2011, v terénu – Černošice
Přítomní: Miroslav Strejček
Cíl: TEST BARIÉROVOSTI VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ČERNOŠICE 4


Zadání: Zmapování veřejné dopravy v Černošicích

1. Projekt KPSS.
2. Výsledky testu (shodné problémy s minulými testy nejsou opakovány):
Vlaková zastávka Černošice:





Nádraží ve vlakové zastávce Černošice je bezbariérové, co se týká přístupu na
perony a do čekárny (ve směru na Prahu) přes přejezd, podchody jsou pouze se
schody bez plošiny.
Problém nastává při příjezdu vlaku, ve kterých nefungují plošiny. Člověk na
invalidním vozíku bez asistenta nebo pomoci nemůže nastoupit. Pro elektrický
vozík je tento způsob dopravy zcela nemožný.
Vlakové nádraží není vybaveno mechanickou plošinou pro tyto případy.
(Ideální řešení dané situace.)
Velmi nebezpečný je zde občasný výstup z vlaku, při kterém dochází
k výstupu do komunikace.

PROJEKT KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE REALIZOVÁN ZA PODPORY OP LZZ Z PROJEKTU
„ZLEPŠENÍ KVALITY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA ČERNOŠICE“, reg.č.
CZ.1.04/4.1.01/5300083.

Vlaková zastávka Černošice – Mokropsy:



Pro tělesně postižené občany je přístup na nástupiště velmi obtížný. Na
schodišti jsou strmé kovové lyžiny, které jsou za mokra velmi kluzké.
Jediná bezbariérová cesta na nástupiště je mezi kolejemi. Tato cesta je ovšem
„na vlastní nebezpečí“ – nejedná se o oficiální cestu.

Autobusová doprava (PID):
 V současné době dle jízdního řádu PID, není v obci zavedena bezbariérová
autobusová doprava.
 V obci fakticky jezdí jedno nízkopodlažní vozidlo, které je vybaveno plošinou.
Toto vozidlo však nejezdí pravidelně na určité lince a není označeno patřičným
logem v jízdním řádu. Z tohoto důvodu není možné, aby bylo využito občany,
kterým je určeno.

3. Náklady šetření:
 Při šetření nevznikly žádné náklady.
4. Fotodokumentace: přístup na nádraží Černošice, Černošice - Mokropsy,
nízkopodlažní autobus Veolia
Zpracoval: Miroslav Strejček
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