
Prahou bez bariér



Prague City Tourism

Společnost Prague City Tourism a.s. je oficiální certifikovanou 
organizací destinačního managementu Hlavního města Prahy, která 
vznikla roku 2020 z původní příspěvkové organizace Pražská 
informační služba. 

Hlavním cílem dlouhotrvající transformace bylo znovunalezení 
potenciálu hlavního města Prahy a jeho plné využití, zvýšení efektivity 
destinačního managementu, vytvoření aktivit, které navýší příjmy do 
rozpočtu hlavního města a investice do kultivace cestovního ruchu.



Památkové objekty

Prague City Tourism provozuje jedny z nejvýznamnějších 
památkových objektů hlavního města: Staroměstskou radnici, 
Petřínskou rozhlednu, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašnou bránu, 
Malostranské mostecké věže, Staroměstskou mosteckou věž, 
Svatomikulášskou městskou zvonici a Novomlýnskou vodárenskou 
věž. 

Návštěvníkům hlavního města nabízíme prohlídku historických 
objektů, jež může být na přání doplněna komentovanou prohlídkou s 
licencovaným průvodcem. 





Zpřístupnění Staroměstské radnice

Staroměstská radnice je komplexem několika radničních domů a její 
nejstarší část se datuje do 14. století. Věž Staroměstské radnice byla 
v současné podobě zpřístupněna v roce 1999. 

Stavba dnešního výtahu ve věži stála tehdy 9.830.086,- Kč vč. DPH, 
jeho výstavba probíhala v termínu 1. prosince 1998 – 30. listopadu 
1999. 

Hlavní vstup do objektu je bariérový. V objektu se také nachází 
bezbariérová toaleta na Euroklíč. Návštěvníci také mohou využít 
videoprůvodce ve znakové řeči.





Accessible Prague



Analýza

Analýza bezbariérovosti vybraných institucí hl. m. Prahy, v jejímž 
rámci vzniknou i doporučení na zvýšení bezbariérovosti těchto 
institucí.

Na základě analýzy budou provedeny nezbytné stavební úpravy 
atraktivit a kulturních institucí hlavního  města. 



Landing page

Vytvoření specializované tematické landing page na oficiálních 
stránkách www.prague.eu/accessible a www.prague.eu/bezbarier

http://www.prague.eu/accessible
http://www.prague.eu/bezbarier














Tiskoviny



Školení

Klíčovou součástí projektu Accessible Prague je zajistit kvalitní 
klientský servis pro osoby se ztíženou pohyblivostí či orientací. 

PCT provede školení všech svých pracovníků i dodavatelů (kustodi, 
informační pracovníci, pokladní, průvodci apod.) a bude iniciovat 
zavedení školení pro pracovníky v cestovním ruchu.  



Zaměstnávání handicapovaných

PCT začalo aktivně zaměstnávat handicapované osoby či osoby se 
zdravotním znevýhodněním. Každodenní kontakt se zdravotně 
postiženými přispívá  nejen k lepšímu pochopení jejich potřeb, ale též 
k citlivé vnitřní kultuře.  



Slevy

PCT poskytuje pro ZTP/P včetně doprovodu vstup na všechny 
provozované objekty zdarma. Rovněž zdarma poskytuje výtah. 



děkuji za pozornost


