
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

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?

Těšíme se na vás!

Pro registrované účastníky 

je po přednášce připravená 

opravdová „lahůdka“ – od-

polední V.I.P. exkurze do 

věže Staroměstské radnice, 

kde si lze vychutnat pohled 

na Prahu z ochozu zpřístup-

něného unikátním skleně-

ným výtahem. * 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!

www.etm.praha.eu

Jméno Krátké představení přednášejícího  /  kontakt

Ing. Dagmar  
Lanzová

Působí v organizacích Národní rada zdravotně postižených v ČR a Národní institut pro  
integraci osob se zdravotním postižením v ČR jako specialista pro přístupnost. Podílí se na  
tvorbě strategických dokumentů a podpůrných programů v oblasti bezbariérového užívání 
staveb na národní úrovni. Je lektorkou v problematice aplikace stavebního zákona. 
d.lanzova@nrzp.cz

Ing. František  
Brašna

Vystudoval fakultu stavební ČVUT v Praze, jako projektant pracuje 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.
brasna@sons.cz

Ing. arch. Jan 
Tomandl, Ph.D.

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.  
tomandl@pov.cz

Mgr. Karolína 
Klímová

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, administruje činnost komise Rady  
hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost.
karolina.klimova@praha.eu, tel.: 236 004 304

Bc. Jaroslav 
Hájek

Jako referent oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP se věnuje agendě bezbariéro-
vé přístupnosti veřejného prostoru se zaměřením na dopravní stavby, od ledna 2018  
administruje grantové schéma hl. m. Prahy na odstraňování bariér ve veřejném prostoru.
jaroslav.hajek@praha.eu, tel.:236 002 121

Bc. Michal 
Prager, MBA

Spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Pestrá, odstraňování bariér se věnuje od roku 
2008, působí jako lektor prožitkových workshopů v komunikaci s lidmi s postižením.
michal.prager@gmail.com

Aneta Ečeková 
Maršálová

Všeobecná zdravotní sestra; členka Českého červeného kříže; lektorka neformálních pečujících, 
lékařů i NLZP; lektorka dentální hygieny; distributorka euroklíče a mezinárodního průkazu 
stomika; zakladatelka společnosti Paleta služeb s.r.o., která zajišťuje prodej, půjčovnu  
zdravotnických prostředků, nonstop infolinku a poradenství o zdravotních pomůckách  
a sociálních příspěvcích.
aneta.marsal@seznam.cz

Mgr. Kateřina 
Charlotte Lichý

Působí v organizaci Prague City Tourism a.s., kde zodpovídá za vedení klientského centra.  
Zaměřuje se na zvýšení kvality služeb v rámci pražského cestovního ruchu a kulturních  
památek provozovaných PCT. 
k.lichy@prague.eu

Mgr. Radek 
Schindler

Pracuje jako referent odboru sociálních věcí MHMP na pozici metodika sociálních služeb.  
Je členem pracovní skupiny, která v letošním roce mapovala situaci v objektech s byty  
zvláštního určení v majetku HMP. 
radek.schindler@praha.eu, tel.: 236 004 163

Ing. Martin 
Novák

Prezident Českomoravské unie neslyšících a ředitel České unie neslyšících, sociální pracovník  
a odborný lektor v problematice dorozumívání se s osobami s vadou sluchu, jeden  
z duchovních otců služby simultánního přepisu v ČR. 
martin.novak@cun.cz

Přednášející



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

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

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

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

10:00 – 10:15   PŘESTÁVKA

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

10:45–11:00 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou schopností 
vizuální orientace 
František Brašna 
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?

11:00 –11:15 Přístupnost vnitřních prostor pro osoby se sníženou schopností 
sluchové orientace 
Martin Novák 
Jak nedoslýchaví a neslyšící lidé vnímají bezbariérovou přístupnost 
budov. 

11:15 – 11:30   PŘESTÁVKA

11:30 –11:50 Financování bezbariérových úprav a nákupu zdravotnických 
pomůcek 
Aneta Ečeková Maršálová

Podrobný program
11:50 –12:00 Co se povedlo vylepšit skrze dotační schéma hl. m. Prahy  

Jaroslav Hájek 
Na co se obvykle čerpají nezanedbatelné finanční příspěvky a jaké 
stavby jsou díky aktivitě žadatelů a dotační podpoře nově přístupné 
pro všechny?

12:00 –12.25 Prahou bez bariér 
Kateřina Charlotte Lichý 
Představení projektu Prahou bez bariér, který ukazuje Prahu jako 
přístupnou destinaci pro zdravotně handicapované osoby, zpřístupňo-
vání historických objektů pražských věží.

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. Ob-
jektem nás provede dlouholetý správce Staroměstské radnice Antonín 
Baloun.

Věž Staroměstské radnice byla zpřístupněna v prosinci 1999 nákladem 9 830 000 Kč.  
Realizace projektu si vyžádala 12 měsíců a díky promyšlenému architektonickému  

řešení sklidila velmi pozitivní mezinárodní ohlas.“

Seminář je určen zaměstnancům veřejné sprá-
vy a městských organizací, projektantům, reali-
začním firmám, provozovatelům objektů pro ve-
řejnost i studentům stavebních oborů. Účast je 
v rámci Evropského týdne mobility zdarma.  
Kapacita je omezena.

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 na www.cistoustopou.cz.

VÍTE, ŽE...


