
Den bez bariér 2022

Základní informace  
i žhavé pražské novinky   
v oblasti bezbariérové   
přístupnosti pozemních  
staveb

Možnost vyzkoušet  
si kompenzační pomůcky*  
(vozík, bílou hůl)  
v reálném prostředí  
pražské ulice

Možnost konzultovat  
konkrétní otázky  
bezbariérového užívání  
staveb se zástupci organizací  
SONS, POV a NIPI

K účasti na semináři je třeba se velmi jednoduše zaregistrovat! Hromadné registrace směřujte na koordinátorku 
akce Mgr. Karolínu Klímovou, e-mail: karolina.klimova@praha.eu. Podrobný program naleznete v knihovně  
portálu Čistou stopou Prahou. 

Bezbariérový dům

16. září 2022  
9:00 – 12:30
Podnikatelské  
a inovační centrum  
hl. m. Prahy,  
Jungmannova 35/29,  
Praha 1

Srdečně vás zveme na další ročník vzdělávací akce pro odbornou veřejnost Bezbariérový dům. Co na vás čeká?

Pro registrované účastníky je po přednášce připravená opravdová „lahůdka“ – odpolední 
V.I.P. exkurze do věže Staroměstské radnice, kde si lze vychutnat pohled na Prahu z ochozu 
zpřístupněného unikátním skleněným výtahem. 

Seminář je určen zaměstnancům veřejné správy a městských organizací, projektantům, realizačním firmám, pro-
vozovatelům objektů pro veřejnost i studentům stavebních oborů. Účast je v rámci Evropského týdne mobility 
zdarma. Kapacita je omezena.

* Zkoušení kompenzačních pomůcek probíhá po celou dobu trvání akce  
ve veřejném prostoru před obchodním domem Quadrio, Praha 1 a není třeba se  
k němu registrovat – přijďte a vyzkoušejte třeba po cestě na metro či na nákup!

https://docs.google.com/forms/d/1IdEImv0d2NouVin19sIGZEW-965eG-MJ6Q9YSxzGyCs/edit?usp=sharing
mailto:karolina.klimova@praha.eu
https://www.cistoustopou.cz/knihovna/den-bez-barier-2022-1870
http://Podnikatelské  a inovační centrum  hl. m. Prahy
http://Podnikatelské  a inovační centrum  hl. m. Prahy
http://Podnikatelské  a inovační centrum  hl. m. Prahy
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4213132&y=50.0819279&z=19&ut=Den%20bez%20bari%C3%A9r%202021%2C%208%3A30%20-%2013%3A30%20-%20interaktivn%C3%AD%20zkou%C5%A1en%C3%AD%20kompenza%C4%8Dn%C3%ADch%20pom%C5%AFcek&uc=9hANqxXvIk&ud=50%C2%B04%2754.045%22N%2C%2014%C2%B025%2715.593%22E


9:00 – 9:10 Informace o přístupnosti objektů v Praze 
Mapa přístupnosti, Vozejkmap a další aplikace.

Karolína Klímová,  
Odbor dopravy MHMP

9:10 – 9:30 Mapování přístupnosti objektů v mezinárodním kontextu  
Porovnání metodik mapování v Česku, na Slovensku  
a v Maďarsku v rámci projektu podporovaného  
Visegrádským fondem.

Dagmar Lanzová 
Národní rada zdravotně  
postižených

9:30 – 9:45 Analýza bezbariérovosti kulturních zařízení hl. m. Prahy 
Souhrn podrobného pasportu přístupnosti 22 zařízení  
a 3 informačních center.

Michal Prager

9:45 – 10:00 Přístupnost objektů s byty zvláštního určení v majetku  
hl. m. Prahy

Radek Schindler 
Odbor sociálních věcí MHMP

10:00 – 10:15   PŘESTÁVKA

10:15 – 10:45 Metodika uplatňování principů univerzálního designu a 
celoživotního bydlení v bytové výstavbě 
Rozdíl v přístupu k bezbariérovosti veřejných a soukromých 
staveb zejména z hlediska osob se sníženou schopností  
pohybu. Výstupy projektu ČVUT v Praze.

Jan Tomandl 
Pražská organizace vozíčkářů

10:45 – 11:00 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou 
schopností vizuální orientace 
Co je důležité dodržet, aby se nevidomý či slabozraký člověk 
mohl bezpečně pohybovat po objektu? A co je třeba udělat 
pro to, aby jej vůbec našel?

František Brašna 
Sjednocená organizace  
nevidomých a slabozrakých 
v ČR

11:00 – 11:15 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou 
schopností sluchové orientace 
Jak nedoslýchaví a neslyšící vnímají bezbariérovou  
přístupnost budov. Nová metodika ČVUT v Praze.

Martin Novák 
Česká unie neslyšících

11:15 – 11:30   PŘESTÁVKA

11:30 – 11:50 Financování bezbariérových úprav a nákupu  
zdravotnických pomůcek“

Aneta Ečeková Maršálová 
Paleta služeb

11:50 – 12:00 Co se povedlo vylepšit skrze dotační schéma hl. m. Prahy  
Na co se obvykle čerpají nezanedbatelné finanční příspěvky  
a jaké stavby jsou díky aktivitě žadatelů a dotační podpoře 
nově přístupné pro všechny?

Jaroslav Hájek 
Odbor dopravy MHMP

12:00 – 12.25 Prahou bez bariér 
Představení projektu Prahou bez bariér, který ukazuje Prahu 
jako přístupnou destinaci pro zdravotně handicapované  
osoby, zpřístupňování historických objektů pražských věží.

Kateřina Charlotte Lichý 
Prague City Tourism

12:25 – 12:30   ZÁVĚR

13:30 V.I.P. exkurze na bezbariérově zpřístupněnou věž Staroměstské radnice 
Vychutnejte si pohled na Prahu z ochozu věže Staroměstské radnice, kam se dostane  
každý bez ohledu na případný fyzický handicap. Objektem nás provede dlouholetý  
správce Staroměstské radnice Antonín Baloun.

Podrobný program

Těšíme se na vás!


