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1 Úvod
Práce na projektu v roce 2019 probíhaly dle stanoveného plánu. Byly vytvořeny tři další
výstupy v podobě specializovaných map a mimo ně bylo pracováno na dalších pěti aktivitách:
analýze rozhovorů, prvním kole projednání priorit se členy PSpBB, druhém kole projednání
priorit se členy PSpBB, mapování stakeholderů a výzkumu jejich informačních potřeb a návrhu
informačního systému (participativní designování). Mimo tyto plánované aktivity se již začaly
práce i na přípravě příkladů dobrých bezbariérových realizací a přípravě závěrečné monografie
shrnující výsledky z projektu. V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným neočekávaným
událostem a projekt ve své věcné stránce postoupil do další fáze řešení. Jednotlivé aktivity a
výstupy z roku 2019 jsou předmětem této zprávy.
2. Organizace řešitelského týmu
Obdobně jako v roce 2018, tak i v roce 2019 řešitelský tým pracoval v rámci tří „mini-týmů“
jednotlivých pracovišť, které se pravidelně scházely a průběžné konzultovaly a koordinovaly
své aktivity. V průběhu roku 2019 se uskutečnily tři porady celého řešitelského týmu, jednalo
se o porady 18. 1. 2019 v prostorách KISK FF MU, 18. 4. 2019 v prostorách Geoniky a 17. 10.
2019 v prostorách GÚ PřF MU. Jednotlivé „mini-týmy“ se pak scházely samostatně dle aktuální
potřeby. Ze všech porad byl pořízen zápis a obrazová fotodokumentace. „Mini-tým
Geografického ústavu“ pracoval především na analýze rozhovorů provedených se všemi členy
PSpBB. Výstupem této analýzy byly prvotní seznamy priorit pro strategický plán. Většinu roku
se „mini tým“ zabýval projednáváním těchto seznamů v rámci Poradního sboru, jejich
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přepracováním a výslednou finalizací. „Mini-tým Geoniky“ pracoval především na sběru,
homogenizaci dat a výsledné kartografické vizualizaci tří specializovaných map. „Mini-tým
Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU“ dokončil mapování stakeholderů a jejich
informačních potřeb, spustil částečně funkční prototyp interní části informačního systému, ve
kterém prováděl prototypování se členy PSpBB. Celý řešitelský tým se v roce 2019 zaměřil i na
prohloubení spolupráce mezi jednotlivými „mini-týmy“. Jeden z příkladů takové spolupráce
představovalo spuštění prací na závěrečné monografii z projektu, vývoj prototypovacích map
pro připomínkování členy PSpBB nebo třeba příprava příkladů dobrých bezbariérových
realizací. V průběhu roku 2019 došlo i k drobným personálním obměnám týmu. „Mini-tým
Geografického ústavu“ opustily dvě kolegyně Martina Pechová a Simona Surmařová, které
byly nahrazeny Pavlem Dobošem a Danielem Kaplanem. Obě změny se udály na pozici
označené jako „doktorand“ a neměly žádný vliv na řešení projektu.

Obr. 1: Fotografie z porady celého řešitelského týmu dne 17. 10. 2019
Zdroj: archiv projektu
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3. Výstupy projektu
V průběhu roku 2019 bylo dosaženo hned tří výstupů: Specializovaná mapa dostupných dat
o bezbariérovosti na území města Brna, Specializovaná mapa prioritních institucí, které by dle
členů Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno měly být bezbariérově
přístupné, a Specializovaná mapa fyzických bariér v prostoru mezi prioritními institucemi
vytvořená na základě dat z terénního šetření.

Obr. 2: Náhled specializované mapy dostupných dat o bezbariérovosti na území města Brna
Zdroj: vlastní zpracování
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První z map se zabývá tématem prostorové distribuce všech dostupných dat o bezbariérovosti
na území města Brna. Její smysl je hned dvojí. V prvním plánu mapuje již existující data,
ověřuje jejich dostupnost (mimo jiné i pro účely projektu), v druhém plánu pak samotný výskyt
prostorových koncentrací tohoto typu dat opět poukazuje na ty části města, které z pohledu
přístupnosti již vyvolaly nějakou pozornost. Sběr dat byl založen na detailní excerpci datové
základny klíčových institucí působících na území města Brna. Jednalo se především o Magistrát
města Brna (odbor městské informatiky) a příspěvkové organizace města (Brněnské
komunikace atp.). Data byla s využitím aplikačního garanta sesbírána v surové podobě v
různých formátech. Proběhla jejich homogenizace (sladění souřadnicových systémů, formátů,
rozsahů a topologie) a utilizace. Kartografická vizualizace prostorových dat o bezbariérovosti
probíhala standardními metodami využívajícími princip superpozice v prostředí ArcGIS 10.7.
Analýza hustoty dat na území města Brna zahrnovala vytvoření hexagonální sítě rovnoměrně
pokrývající sledované území. Počet entit dostupných dat byl sečten v rámci překryvného
hexagonu. Hexagonální analýzy penetrace dat byly prováděny v softwaru QGIS 3.10 'A
Coruña'.
Druhá z map se zabývá již vizualizací jednoho ze seznamu priorit členů PSpBB, konkrétně
seznamu prioritních míst a institucí. Cílem mapy je identifikovat v rámci Brna vybraná území
s nejvyšší koncentrací prioritních míst a institucí, které by dle členů PSpBB měly být
bezbariérově přístupné. Díky identifikaci těchto koncentrací lze pomocí poměrně relativně
maloplošných, ale dobře cílených zásahů zpřístupnit významný podíl těch nejdůležitějších míst
a institucí v Brně. Sběr dat tak byl založen na selekci existujících prostorových dat
reprezentujících místa, která členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno označili jako
prioritní. Tato místa nebylo nutné mapovat v terénu, po jejich identifikaci členy PSpBB byla
vybrána buďto z existující databáze (typicky RUIAN, případně databáze projektu
OpenStreetMap s využitím overpass-turbo) nebo vytvořena jako nový bod v souřadnicovém
systému S-JTSK. Kartografická vizualizace je tvořena souborem přehledové mapy zobrazující
prostorovou distribuci jednotlivých bodů/polygonů na celém území města Brna a detailnějšími
výřezy, které vznikly jako územní koncentrace bodů s vysokou prioritou bezbariérovosti.
Prioritizace je vytvořena kombinací gradujících barev a odstupňovaných symbolů.
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Obr. 3: Náhled specializované mapy institucí, které by dle PSpBB měly být prioritně přístupné
Zdroj: vlastní zpracování

Třetí z map představuje již výstup vlastního terénního šetření. Ve vybraných územích
vymezených předchozí specializovanou mapou byl mapován aktuální stav prostoru s cílem
odhalit stávající bariéry činící daný prostor pro určitou skupinu uživatelů nepřístupným.
Umístění každé fyzické bariéry bylo zaznamenáno přesným GNSS zařízením. Současně byla
pořízena jeho fotodokumentace s EXIF informacemi o poloze (dvojitá kontrola lokalizace).
Simultánně s tím byly zaznamenány atributy bariéry popisující její charakter a objasňující její
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problematičnost. Bylo-li to nutné, došlo ke změření charakteru bariéry (např. sklon, výška) za
pomoci specializovaných přístrojů (typicky měřicí laserový dálkoměr). Tato mapa tak
představuje velmi cenný podklad pro další strategická rozhodnutí. Nad jejím obsahem bude
probíhat další část analýz zaměřených na náročnost odstranitelnosti jednotlivých
identifikovaných bariér. Legislativní, finanční a časová náročnost odstranitelnosti jednotlivých
bariér se následně stane základem pro sepsání strategického a akčního plánu.

Obr. 4: Náhled specializované mapy fyzických bariér v prostoru mezi prioritními institucemi
Zdroj: vlastní zpracování
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4. Další aktivity v roce 2019
Vedle tří popsaných výstupů probíhaly v průběhu roku 2019 práce ještě na dalších pěti
aktivitách. Tři z nich se týkaly prací na přípravě výstupu v podobě strategického plánu a dvě
z nich na přípravě výstupu v podobě informačního systému. V rámci příprav strategického
plánu se jednalo o tyto aktivity: analýza rozhovorů, první kolo projednání priorit se členy
PSpBB, druhé kole projednání priorit se členy PSpBB.
Tab. 1: Příklad jednoho z výstupů analýzy – prioritní seznam typů prostorů

Zdroj: vlastní zpracování

Do analýzy rozhovorů vstoupilo všech 24 rozhovorů pořízených a přepsaných v předešlých
fázích projektu. Rozhovory byly analyzovány v prostředí Atlas.ti. V rozhovorech byly
vyhledávány zejména: i) skupiny osob, pro které by měl být prostor města Brna primárně
bezbariérový, ii) typ prostoru (exteriér, interiér, virtuální prostor atp.), na který by se mělo
město Brno primárně soustředit, iii) instituce, které by měly být prioritně zpřístupněny,
iv) místa, která by měla být prioritně zpřístupněna, v) opatření politik bezbariérovosti, která
by Brno mohlo implementovat, vi) příklady dobré praxe v oblasti zpřístupňování veřejných
služeb a prostoru v Brně. Bylo tak sestaveno pět seznamů priorit. Prvním byl seznam
prioritních skupin osob, pro které by měl být prostor Brna zpřístupňován prioritně.
Z 24 komunikačních partnerů, se kterými byly rozhovory prováděny, všech 24 zmínilo
uživatele vozíků a osoby se zrakovým znevýhodněním, 16 pak seniory, 15 osoby se sluchovým
znevýhodněním a rodiče s kočárky, 14 osoby s berlemi atd. Obdobně byl sestaven seznam
prioritních prostorů, kde 23 komunikačních partnerů označilo za prioritní veřejný prostor –
exteriér, 22 veřejný prostor – interiér, 17 dopravní prostředky atp. Dále byl vytvořen seznam
prioritním míst a institucí, prioritní seznam opatření a prioritní seznam příkladů dobré praxe.
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Výstupem analýzy tak bylo 5 seznamů v podobě tabulek v operačním systému MS Excel (viz
tabulka 1).
Tyto prvotní seznamy priorit následně vstoupily do prvního kola projednání priorit se členy
PSpBB. V rámci tohoto kola bylo nutné nastavit způsoby prioritizování. Poměrně rychle bylo
identifikováno, že každý seznam priorit si vyžádá odlišný způsob prioritizování. Pro seznam
znevýhodněných skupin, kterými by se mělo Brno prioritně zabývat, byl sestaven Google
formulář s třemi předdefinovanými variantami, ze kterých si členové PSpBB mohli vybírat a
případně do nich přidávat či z nich odebírat (ne)preferované skupiny osob (terminologie
označující popisované skupiny vychází z analýzy, opírá se o jazyk používaný členy PSpBB a
v této fázi projednávání nebyl korigován ze strany řešitelského týmu).

Obr. 5: Náhled Google formuláře s třemi předdefinovanými variantami prioritních skupin
Zdroj:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYwguBZkTSFjaTLWSXsXHAk5r0cUndVXYW7NeM3efBMIxT
ag/viewform
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Tímto způsobem se podařilo získat odpovědi od 20 členů PSpBB, ze kterých vzešel poměrně
jednoznačně vymezený seznam prioritních skupin, a sice: uživatelé mechanických i
elektrických vozíků, kvadruplegici, lidé se zrakovým znevýhodněním, lidé se sluchovým
znevýhodněním, senioři, lidé s berlemi a rodiče s kočárky. Další skupiny pak byly chápány jako
důležité, na které je třeba myslet, ale které v dané fázi zpřístupňování veřejných služeb a
veřejného prostoru nemají prioritu.

Obr. 6: Výsledek projednání seznamu prioritních skupin
Zdroj: vlastní zpracování

Druhým seznamem pak byl seznam prioritních míst a institucí. V prvním kroku projednání se
na jednu stranu ukázalo, že není příliš produktivní oddělovat místa a instituce, protože jejich
přístupnost spolu úzce souvisí a ze dvou seznamů se tak stal seznam jeden. Na druhou stranu
bylo rozhodnuto, že v rámci seznamu všech prioritizovaných míst a institucí mají specifické
postavení místa veřejné dopravy, nádraží, přestupní uzly, zastávky atp., které byly ze seznamu
vyčleněny a získaly rovnou vysokou prioritu zpřístupnění. Logika tohoto rozhodnutí byla
vedena argumentem, že pokud nebude přístupná doprava a místa spojená s dopravou, nemá
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smysl zpřístupňovat jakákoliv jiná místa, protože se k nim člověk nedostane. Současně byl
vznesen požadavek na vytvoření prioritizační tabulky, která bude opatřena doplňující
informací, jak je to které místo či ta která instituce důležitá pro vybranou skupinu osob. Byli
tak osloveni tři členové PSpBB, zastupující osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým
znevýhodněním, kteří každému místu či instituci přiřadili hodnotu v rozmezí 0 až 2, přičemž
0 znamenala nedůležité, 1 částečně nebo dočasně důležité a 2 důležité. Vznikl tak seznam
prioritních míst a institucí opatřený informacemi o důležitosti pro tu kterou zájmovou skupinu.
Tab. 2: Příklad části prioritizační tabulky míst a institucí

Zdroj: vlastní zpracování

Druhé kolo projednání se členy PSpBB se již dominantně věnovalo pouze seznamu prioritních
míst a institucí. Určitou komplikací bylo množství položek, mezi kterými se mělo prioritizovat.
Po oddělení seznamu prioritních míst spojených s dopravou čítal seznam prioritizovaných míst
a institucí 137 položek, což činilo úkol značně nesnadným. Tato nesnadnost byla
demonstrována dalšími požadavky na úpravu prioritizační tabulky. Ve druhém kole projednání
se objevily tři hlavní požadavky na úpravu prioritizační tabulky: i) rozdělení prioritních míst a
institucí do skupin, aby se v souboru lépe orientovalo, ii) možnost prioritizovat na dvou
úrovních abstrakce (konkrétní místo, tj. adresní bod, a typ míst, např. úřady MMB), iii)
možnost vidět prostorovou distribuci prioritizovaných místa institucí v mapě. Na základě
těchto požadavků pak byla prioritizační tabulka opět přepracována. Byla rozdělena do 10
tematických sekcí: úřady, specializované neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školská
zařízení, kulturní zařízení, bydlení, komerční služby, sportovní zařízení, veřejné prostory,
právní služby. Každý člen PSpBB si pak mohl vybrat, na jaké úrovni abstrakce bude prioritizovat
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a mohl obě úrovně kombinovat. Tabulka byla doplněna možností prioritizovat na zcela
konkrétní úrovni jednotlivých adresních bodů (např. Pošta Brno 1 – Orlí 30) nebo na obecnější
úrovni zdůrazňující roli tohoto typu míst či institucí, ale bez konkrétní specifikace (např. Česká
pošta). Každý člen PSpBB měl možnost udělit maximálně 20 prioritizačních hlasů na
konkrétnější úrovni lokalit (n = 137) a 10 na abstraktnější úrovni podoblastí (n = 56). Posledním
opatřením pak byla vizualizace prioritních míst a institucí do mapy.

Obr. 7: Příklad webové mapy prioritních míst a institucí
Zdroj:https://tmp.jan-martinek.com/mapatacr/vybrane.html?fbclid=IwAR36xGXp_0KpERcY0k30dprFK4JLuZxbIsQ8FP5Aoqk14JhaTLdYDStX3V8

Poté byl spuštěn samotný proces prioritizace, kdy byla každému členovi PSpBB odeslána
prioritizační tabulka s instrukcemi. V dané době čítal aktuální počet členů PSpBB 23 osob,
přičemž se podařilo získat korektně vyplněnou tabulku od 17 z nich, což představuje 70%
návratnost. Na základě těchto dat byl vytvořen prioritní seznam míst a institucí a následně
vybráno 7 oblastí s nejvyššími koncentracemi prioritních míst a institucí ve městě Brně.
Další dvě aktivity realizované v uplynulém roce se týkaly prací na informačním systému a
konkrétně se jednalo o tyto aktivity: mapování stakeholderů a výzkum jejich informačních
potřeb a návrh IS (participativní designování). První ze zmíněných aktivit navázala na předchozí
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kroky a v průběhu roku 2019 validovala výsledky provedeného výzkumu informačních potřeb
stakeholderů a procesní mapy. Na tomto základě byly z řad členů PSpBB vytvořeny tři persony
— 1) administrátor, 2) osoba, která se přímo zabývá bezbariérovostí a tvoří tak úzké jádro
nejaktivnějších členů sboru a 3) ostatní členové sboru. Každá skupina využívá systém jiným
způsobem, s odlišnými cíli a informačními potřebami. Vedlejšími personami pro účely projektu
jsou výzkumník a technický administrátor, kteří mají v rámci procesů prováděných v systému
pouze pasivní roli. Díky iterativní povaze vývoje bylo možné tyto persony prověřit prakticky na
běžícím prototypu systému, který byl spuštěn na konci března 2019 a v průběhu prvního
pololetí byl představen všem členům PSpBB. Navržený systém byl validován a doplněn na
základě podnětů přijatých na zasedáních PSpBB, v průběhu zaškolování, při osobních
schůzkách s některými ze členů sboru a na základě přímých podnětů získaných užíváním
systému. Podněty se týkaly především procesních věcí (datové struktury, prezentace informací
apod.), ale část podnětů se týkala i přístupnosti systému (např. pro nevidomé, ale i pro
uživatele, kteří systém užívají méně často).

Obr. 8: Aktualizovaná a validovaná procesní mapa toků informací mezi stakeholdery
Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 9: Náhled na přehled všech druhů záležitostí v prototypní verzi informačního systému
Zdroj: vlastní zpracování

Druhá aktivita již představovala konkrétní návrh IS (participativní designování). Na základě
výstupů z předchozí aktivity byl vytvořen návrh systému, který umožňuje sledování záležitostí,
a to konkrétně a) podnětů k úpravám v terénu – nejčastější záležitosti, primárně pro personu
č. 2 (úzké jádro), b) diskuzí — méně častá záležitost, ale týkající se i persony č. 3 (ostatní
členové sboru), a c) dílčích úkolů – nástroj primárně využívaný personou č. 1
(administrátorem) pro monitoring dílčích aktivit, které především podporují chod Poradního
sboru.
Namísto metod zmíněných v návrhu projektu (design studio, workshopy) jsme upřednostnili
přímé prototypování. Primárním důvodem byla snaha redukovat zátěž uživatelů (participace
na činnosti Poradního sboru je dobrovolná a neplacená, a proto jsme byli aplikačním garantem
směřováni k řešení, které minimalizuje činnosti, které s ní přímo nesouvisí). Sekundárně tuto
volbu usnadnila možnost kombinovat designovou a vývojovou praxi, protože všechny
kompetence zajišťují klíčové osoby řešitelského týmu.
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Proto jsme již ve druhém čtvrtletí 2019 spustili částečně funkční prototyp interní části
systému, který pokrývá co nejširší paletu uživatelských potřeb, a v průběhu prvního pololetí
jej představili všem členům poradního sboru. Tímto se tato činnost přímo proťala
s výzkumnou. Podněty pro další návrh byly dále zjišťovány aplikačně – a to díky přímým
interakcím s uživateli (zaškolování, osobní návštěvy, mailová komunikace), tak díky pozorování
praxe probíhající v systému a spolupráci s aplikačním garantem.

Obr. 10: Náhled na přehled posledních aktivit v prototypní verzi informačního systému
Zdroj: vlastní zpracování

Mezi aktivity, které nebyly sice plánované, ale přesto byly v roce 2019 realizované, lze řadit
především dvě. První z nich bylo zahájení přípravných prací na výstupu s názvem „Knižní
publikace Dobrých příkladů bezbariérových realizací“. V rámci těchto prací byl vytvořen
editorský záměr, představena prvotní struktura knihy, sestaven autorský tým a proběhla první
jednání s nakladatelstvím Masarykovy univerzity MUNI PRESS. Druhou aktivitou, která
nicméně taktéž souvisí s vydáním knihy, bylo zahájení zpracování příkladů dobrých
bezbariérových realizací. V roce 2019 bylo zpracováno do podoby pracovních návrhů
6 příkladů dobré praxe, které prošly velmi jednoduchým grafickým zpracováním a na konci
roku byly představeny na PSpBB, jehož členové je v době odevzdání průběžné zprávy za rok
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2019 aktuálně připomínkují v rámci prototypní verzi informačního systému. Tímto krokem tak
dochází k synergii mezi jednotlivými výstupy, kdy informační systém již na jednu stranu
pomáhá s připomínkováním výstupů projektu a na druhou stranu příklady dobré praxe
pomáhají s prototypováním informačního systému.

Obr. 11: Příklad jednoho z pracovních návrhů příkladu dobré praxe
Zdroj: https://pasporty.netlify.com

5. Propagace projektu a diseminace průběžných výstupů
Výstupy projektu i průběžné aktivity jsou neustále konzultovány s aplikačním garantem, který
je nejen připomínkuje, ale podílí se na jejich formování. Současně je využíváno každého setkání
PSpBB, kde jsou jednotlivé aktivity a výstupy představovány a je zde k nim získávána cenná
zpětná vazba. Dalším místem, kde byly v roce 2019 výstupy prezentovány spíše odborné
veřejnosti, byla 7. mezioborová konference urbánních studií s podtitulem Města budoucnosti,
která byla pořádána na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a kde byly uspořádány
dvě speciální sekce představující některé z aktivit projektu. Místem pro komunikaci aktivit
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projektu spíše s laickou veřejností se v roce 2019 stala Knihovna pro bezbariérové Brno, kde
byly v rámci přednášek nejrůznějších odborníků prezentovány a diskutovány otázky spojené
s projektovými úkoly.
Tab. 3 Náhled programu 7. mezioborové konference urbánních studií Města budoucnosti

Zdroj: https://www.fss.muni.cz/vyzkum/konference/mesta-budoucnosti

Obr. 12: Náhled na program Knihovny pro bezbariérové Brno
Zdroj: https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno
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6. Plán prací na rok 2020
Na rok 2020 je plánován pouze jeden výstup v podobě Strategického plánu. Nicméně práce na
všech dalších výstupech budou pokračovat. Bude probíhat sběr dat pro další specializovanou
mapu sociální náročnosti odstraňování fyzických bariér na vytipovaných trasách v prostoru
mezi prioritními institucemi. Budou probíhat další práce na vývoji informačního systému a
rozběhnou se i práce na knižní publikaci, tak aby byl ke konci roku 2020 připraven její
manuskript a v první polovině roku 2021 mohlo proběhnout její recenzní řízení. V rámci
diseminace průběžných výsledků je opět plánována organizace jedné speciální sekce na
tuzemské odborné konferenci a průběžné diskutování výsledků v rámci PSpBB, Knihovny pro
bezbariérové Brno a především pak s aplikačním garantem. Jelikož doposud nedošlo
k žádnému odchýlení od plánovaného harmonogramu, není důvod to očekávat ani v roce
2020. Všechny navržené aktivity a jeden výstup na rok 2020 by tak měly být zrealizovány dle
plánu.

Obr. 13: Různé způsoby zobracení seznamu míst a institucí při jeho prioritizování
Zdroj: archiv projektu
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