
 

DEN BEZ BARIÉR 2021 
       Jak odstranit bariéru od A do Z  

 

pátek 17. září 2021     8:30 – 13:30 
Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy 

Jungmannova 35, Praha 1 (přízemí Škodova paláce) 

 

Přednáškové dopoledne (nejen) pro odbornou veřejnost – odborníci na bezbariérovou 

přístupnost veřejného prostoru jsou připraveni sdílet své zkušenosti s úředníky veřejné správy, 

projektanty, architekty, investory i studenty středních a vysokých škol zaměřených na stavebnictví, 

architekturu a design. Vstup ZDARMA. 

Po celou dobu akce je možno individuálně konzultovat v oblasti technických řešení pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace a grantového schématu hl. města Prahy na 

odstraňování bariér ve veřejném prostoru.  

8:30 - 13:30 interaktivní venkovní program! Vyzkoušejte si manipulaci s kompenzačními 

pomůckami pro zdravotně handicapované osoby – pohyb na vozíku a chůzi s pomocí bílé hole po 

pražských ulicích (stanoviště najdete na malém náměstíčku křížení ulic Vladislavova a Charvátova 

u zadního východu ze Škodova paláce). Vítána je široká veřejnost!  

program přednášek 
 
9:00 – 9:45 
Jak identifikovat bariéry 
Metodika mapování přístupnosti objektů a komunikací. Kateřina Novotná, Jan Tomandl. 
Mapa přístupnosti. Karolína Klímová. 
 
10:00 – 11:00 
Jak financovat bezbariérové úpravy veřejného prostoru v Praze 
Pod taktovkou Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Karolína Klímová. 
Grantové schéma hl. m. Prahy na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Jaroslav Hájek. 
Národní program rozvoje mobility a Státní fond dopravní infrastruktury. Dagmar Lanzová. 
 
11:15 – 11:45 
Jak správně projektovat 
Relevantní právní předpisy a normy. Karolína Klímová. 
Kde vznikají časté chyby? Jan Tomandl. 
 
11:45 – 12:15 
Jak správně realizovat 
Příklady dobré a špatné praxe. František Brašna. 
 
12:15 – 12:45 
Jak stavby správně užívat 
Dva úhly pohledu – majitel či provozovatel vs. uživatel stavby. Jaroslav Hájek. 
Zajištění bezbariérového užívání komunikace při záboru. Karolína Klímová. 
 

 

  



 
 

 

 
 
 

 
Zajistěte si místo - registrujte se on-line na 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLilDvxWm-
utUDiqN2Q3WvfAUUL5VTYeqk2IasjMP-3ThD1Q/viewform?usp=sf_link 

 
Hromadné registrace u koordinátora akce K. Klímové na karolina.klimova@praha.eu 

 
 
 
 

etm.praha.eu          bezbarierova.praha.eu 

 
Ing. Dagmar Lanzová 

působí v organizacích Národní rada zdravotně postižených v ČR a Národní institut pro 

integraci osob se zdravotním postižením v ČR. Podílí se na tvorbě strategických 

dokumentů a podpůrných programů v oblasti bezbariérového užívání staveb na národní 

úrovni. Je lektorkou v problematice aplikace stavebního zákona. 

Kontakt: d.lanzova@nrzp.cz 

 
Ing. František Brašna 

vystudoval fakultu stavební ČVUT v Praze, jako projektant pracoval přes 20 let v daném 

oboru. Posledních deset let se v Metodickém centru odstraňování bariér Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých v ČR věnuje z pohledu odborného i uživatelského 

problematice bezbariérového užívání staveb. 

Kontakt: brasna@sons.cz 

 
Mgr. Kateřina Novotná 

od roku 1998 působí v Pražské organizaci vozíčkářů jako odborná pracovnice, editorka 

a lektorka; je spoluautorkou programu Přes bariéry a projektu Mapa přístupnosti; její 

specializací je mapování přístupnosti, je členkou Pracovní skupiny pro jednotnou 

metodiku mapování a kategorizace přístupnosti; přednáší na FA ČVUT a FF UK. 

Kontakt: katerina.novotna@pov.cz 

 Ing. arch. Jan Tomandl, 

výzkumný pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze, od roku 2012 se v Pražské 

organizaci vozíčkářů věnuje konzultační činnosti v oblasti odstraňování bariér ve 

veřejném prostoru, na dopravních i pozemních stavbách.   

Kontakt: tomandl@pov.cz 

 Mgr. Karolína Klímová, 

fyzický geograf s praxí v oblasti komunitního plánování, Místní agendy 21 

a environmentálního vzdělávání; působí na oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy 

MHMP v oblasti rozvoje pěší dopravy a odstraňování bariér ve veřejném prostoru.  

Kontakt: karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304, mob. 774 347 262 

Bc. Jaroslav Hájek, 

jako referent oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP se věnuje agendě bezbariérové 

přístupnosti veřejného prostoru se zaměřením na dopravní stavby, od ledna 2018 administruje grantové 

schéma hl. m. Prahy na odstraňování bariér ve veřejném prostoru.  

Kontakt: jaroslav.hajek@praha.eu, tel. 236 002 121 
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