
BBEEZZBBAARRIIÉÉRROOVVÁÁ  DDOOPPRRAAVVAA  AA  PPAARRKKOOVVÁÁNNÍÍ  NNAA  ÚÚZZEEMMÍÍ  

MMĚĚSSTTAA  VVSSEETTÍÍNN  

 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Městská hromadná doprava na území města Vsetína je provozována společností ČSAD, a.s. 

se sídlem Ohrada 791, Vsetín. Na území města Vsetína provozuje celkem 15 dopravních 

linek. Ve svém vozovém parku má dohromady k pokrytí sítě městské hromadné dopravy 

(dále jen MHD) 12 autobusů, z toho 7 nízkopodlažních. Autobusy nejsou vybaveny zvukovou 

signalizací pro výstup a nástup, ani zvukovou signalizací, jež by hlásila jednotlivé zastávky. 

Nástupiště na hlavním autobusovém nádraží nejsou vybavena vodícími pásy, informační 

tabule nejsou vybaveny zvukovou signalizací, brailovým popisem aj.Jednotlivé zastávky MHD 

Vsetín  nejsou řešeny bezbariérově.  

Dle přepravních podmínek v provozu MHD ve Vsetíně provozované ČSAD Vsetín, a.s. jsou dle 

bodu 2.3 a bodu 3.15 poskytovány osobám s tělesným postižením následující výhody:  

- Bezplatná přeprava: držitelé ZTP, ZTP/P  včetně průvodce, případně invalidního 

vozíku. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, 

je tento přepraven bezplatně 
- Držitelům průkazu TP – místo k sezení 
- Držitelům průkazu ZTP – místo k sezení, bezplatná přeprava 
- Držitelům průkazu ZTP/P místo k sezení, bezplatná přeprava a bezplatná přeprava 

průvodce 

Nárok na přiznání uvedených výhod uplatňují tito cestující předložením příslušného 

průkazu. Bezbariérové autobusy přepraví jen mechanické vozíky. Postižený na el. vozíku 

si do autobusu nenajede, úhel plošiny je příliš ostrý. 

 

VLAKOVÁ DOPRAVA 

Vlakovou dopravu ve Zlínském kraji zajišťují České dráhy (dále jen ČD). Na vlakových 

zastávkách ve  směru Vsetín – Velké Karlovice, Vsetín – Horní Lideč, Vsetín – Přerov se 

vodící pásy a informační majáčky pro nevidomé nevyskytují.  

Bezbariérová doprava pro vozíčkáře vlakem, je možná několika způsoby: 

� Vhodné vozidlo je součástí vlaku. Vhodné vozidlo pro přepravu cestujících na 

vozíku 



- Vozy přizpůsobené pro přepravu vozíčkářů(místa pro vozík a pro doprovod 

vozíčkáře, upravené WC) – označené piktogramem 

- Vozy přizpůsobené pro přepravu vozíčkářů vybavené navíc zdvihací 

plošinou pro snadný nástup cestujícího na vozíku – označené 

piktogramem 

- Služební vozy 

I když je vagón pro přepravu osob na invalidním vozíku součástí vlaku, je zapotřebí, v případě 

asistence zaměstnanců ČD, tuto skutečnost nahlásit 24 hod. na nejbližším nádraží,na 

internetových stránkách ČD či call lince ČD 

� V případě, že zvláštní vůz pro vozíčkáře, není běžnou součásti daného spoje,je 

možnost si tento vůz objednat. Objednat jej mohu na nejbližším vlakovém 

nádraží, přes internet či pomocí call linky. Běžný objednací lhůta je 24 – 48 hodin, 

po přijetí objednávky se ČD vyjádří zda je technicky možné vagón zařadit a zde je 

možný přístup osoby na vozíčku až na nástupiště. Z těchto dvou důvodů nemusí 

ČD přijmout. Dále je nutné, aby vozík měl funkční ruční brzdu,k jeho bezpečnému 

zajištění ve vlaku.  

Služba objednání vlaku je bezplatná. Cestující se prokazují platným průkazem TP, ZTP, 

ZTP/P.  

 

PARKOVACÍ MÍSTA V CENTRU VSETÍNA: 

 Celkový počet 
parkovacích 
míst 

Počet 
vyhraněných 
míst 

Parkoviště u 
obchodního 
domu 
Jednoty 

34 3 

Parkoviště u 
Okresního 
soudu 

8 0 

Parkoviště u 
polikliniky 

Odhadem, místa 
nejsou 
znázorněna; 
rozděleno na dvě 
parkoviště: 

58 
55 

Odhadem, místa 
nejsou 
znázorněna; 
rozděleno na 
dvě parkoviště: 

1 vjezd na 

chodnik 

Parkoviště u 110 3 



vlakového 
nádraží 
Podzemní 
parkoviště 
Elpos 

58 4 

Parkoviště u 
městských 
lázní 

52 5 

Parkoviště  
u Alberta,  
Na Příkopě 

rozděleno na dvě 
parkoviště: 

17,15 

0 

Parkoviště u 
VZP 

2 místa ZTP/P 

Parkoviště  
na 
ul.Žerotínova 

26 0 

Parkoviště u 
hotelu 
Vsacan 

18 0 

Parkoviště na 
ul. Štěpánské 

56 4 

Parkoviště na 
ul. Hlásenka  

30 2 
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