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Zápis z 11. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

 

Termín setkání: 24. 1. 2019 v 10,00 hodin 

Místo setkání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 5. NP 

Účastníci:  viz prezenční list 

 

 
Program:  

 
1) příprava akčního plánu pro rok 2019 – stanovení priorit, 

2) prvotní výstupy analýzy rozhovorů: definice postižení (Robert Osman – Strategické 

nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města), 

3) připravované akce Unie neslyšících Brno ke 100. výročí založení organizace v Brně 

(Ivan Poláček), 

4) příprava bezbariérových úprav pro rok 2019, 

5) různé. 

 

Zahájení: Rossi přivítala všechny přítomné, omluvila předsedu Mgr. Petra Hladíka. Z 

důvodu nepřítomnosti předsedy PSpBB byla na předsedající toho setkání navržena Eva 

Rossi. 

Hlasování:  

Členové PSpBB většinou hlasů schválili předsedající 11. setkání Mgr. Evu Rossi. 

 

 

1) příprava akčního plánu pro rok 2019 – stanovení priorit 

Rossi představila náplň připravovaného akčního plánu pro rok 2019. Akční plán je součástí 

tohoto zápisu. Opatření akčního plánu byla prodiskutována a následně Eva Rossi poprosila 

zúčastněné, aby vybrali dalších 5 opatření, která budou součástí akčního plánu na rok 2019. 

Připomínky: 

Z diskuse o důležitosti bodu navázání spolupráce s odbory MMB vzešel návrh na konkretizaci 

tohoto bodu. Poradní sbor by měl odborům MMB pravidelně představovat svou práci.  

Konečný upozorňuje na nefunkčnost hlásičů pro nevidomé asi u 30 % vozů MHD. Navrhuje 

udělat kompletní průzkum funkčnosti hlásičů u vozů MHD.  

Žůrek žádá o zařazení tohoto bodu do akčního plánu na rok 2019 a konkretizaci zadání. 

Návrh provázání spolupráce s Handmedii, mělo by se dohlížet více na to, aby se po natočení 

video spotu, alespoň ty jednoduché bariéry, skutečně odstranily.  

 

2) prvotní výstupy analýzy rozhovorů: definice postižení (Robert Osman – Strategické 

nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města) 

 

Osman krátce představil PSpBB první výstupy analýzy, jež sestávaly v definici cílových skupin 

a typu prostoru, kterými by se mohl poradní sbor zabývat. Osman poděkoval všem členům za 

účast na rozhovorech. Výsledky analýz budou členům zaslány emailem.  

Připomínky: 

Rossi: definice by mohla určit směr a vydefinovat skupinu osob, se kterou bude sbor prioritně 

pracovat. 
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Sobol, Antonovičová: není možné vyčlenit osoby, které jsou uvedeny v zákoně. Sbor může 

pouze rozšířit skupinu osob nad rámec zákona.  

 

3) připravované akce Unie neslyšících Brno ke 100. výročí založení organizace v Brně 

(Ivan Poláček) 

Poláček informoval členy sboru o významném jubileu Unie neslyšících. V březnu proběhnou 

oslavy 100. výročí založení spolku hluchoněmých v Brně. Unie neslyšících plánuje přípravy 

oslav s prezentací historie, výstavou historických sluchadel a křtem knihy ve spolupráci 

s Knihovnou Jiřího Mahena. Rossi bude informovat členy sboru emailem o programu této akce.  

 

4) bezbariérových úprav pro rok 2019 

Rossi informovala PSpBB o schválení finančních prostředků na realizaci bezbariérových úprav 

do rozpočtu města na 2019. V současné době by mělo proběhnou stanovení prioritních úprav 

na rok 2019. Část finančních prostředků je určena na projektovou dokumentaci. Rossi poprosila 

členy sboru o podněty, které by se daly realizovat v letošním roce. Nadále bude probíhat 

komunikace s DPMB, BKOM a Odborem dopravy o vyčlenění podnětů. Ze všech příchozích 

podnětů vznikne seznam, který bude následně poradní sbor diskutovat.  

 

Úkoly: 

4.1. všichni: poslat návrhy na podněty k bezbariérovým úpravám Evě Rossi.  

 

 

5) Různé 

a) Rossi informuje o doplnění mapy přístupnosti o místa, kde se nacházejí indukční 

smyčky a existuje možnost tlumočení. Kolegové z Odboru městské informatiky 

zpracovali návrhy piktogramů, které budou zaneseny do mapy přístupnosti. 

Piktogramy budou rozeslány emailem a členové sboru se k nim vyjádří.  

 

b) Antonovičová informuje o konzultačních činnostech: 

- spolupráce s KAM, BKOM a DPMB, jiné organizace zatím neprojevily zájem o 

spolupráci.  

- informuje PSpBB o projektech Benešova-Rooseveltova, poliklinika 

Zahradníkova, Dominikánské náměstí, Knihovna Husovice, ulice Plotní – 

konzultace hmatné dlažby.  

- upozorňuje na nevhodné řešení participativního projektu na Kraví hoře, je potřeba 

tyto věci hlídat, aby koncept dával smysl. Kneslová dodává, že by bylo vhodné 

stanovit nutnost konzultace těchto projektů na PSpBB. 

Připomínky: 

Sobol upozorňuje na velkou investiční akci stadionu v Bohunicích. 

Rossi uvádí potřebu nominovat nového člena PSpBB z Investičního odboru a z městské 

části Brno-střed. 

 

 

c) Zajíček (KAM) představil členům sboru dokument Manuál tvorby veřejných 

prostranství a přiblížil současnou fázi jeho procesu. Stále probíhá zapracování 

podnětů, v březnu se pak dokument představí veřejnosti. Manuál řeší prostor jako 
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celek, od urbanistických řešení až po detail, včetně bezbariérových otázek. Do 

budoucna by se dokument měl doplňovat o aktuální potřeby.  

 

d) Osman pozval všechny členy poradního sboru na 1. setkání Živé knihovny, které se 

uskuteční v úterý 29.1.  

 

 

Úkoly: 

5.1. všichni: poslat vyjádření k piktogramům Evě Rossi. 

 

 

Termín dalšího setkání PS: 21. 3. 2019 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, 

Dominikánské nám. 1, Brno 

 

 

Seznam úkolů: 

4.1. všichni: poslat návrhy na podněty k bezbariérovým úpravám Evě Rossi.   

5.1. všichni: poslat vyjádření k piktogramům Evě Rossi. 

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi  

tajemník PSpBB  

ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi) 

Dne 29. 1. 2019 
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Akční plán pro rok 2019 – návrh aktivit 
 
Tabulka 1: Aktivity pro rok 2019 (již stanovené) 
 

Oblast Aktivita Termín plnění Financování Odpovědnost Zapojení PSpBB 

1. 

Spolupráce na projektu Strategické nástroje pro utváření 
bezbariérového prostoru města 

Provést pilotáž Informačního systému 

Vytvoření prvních pěti pasportů dobré praxe 

Vznik dvou specializovaných map a jejich propojení 

s mapou přístupnosti 

Definování základních pojmů pro připravovanou strategii 

Definování cílových skupin pro připravovanou strategii 

Definování prioritních cílů bezbariérových tras pro 

připravovanou strategii 

2019 TA ČR MUNI, ÚG AV ČR 

participace na projektu, 

informování o průběhu 
projektu 

1. Spolupráce s odbory MMB – informování o činnosti PSpBB 2019  PSpBB, OZ - Rossi  

1. 
Rozvoj spolupráce s městskými částmi v oblasti 
odstraňování bariér, představení činnosti PSpBB na Sněmu 

starostů 1- 2x ročně 

2019  PSpBB, OZ - Rossi 
 

1. 
Nastavení procesu zapojení PSpBB do předprojektové a 
projektové přípravy staveb 

2019  PSpBB, OZ, OD, OI 
 

1. 
Nastavení procesu přípravy realizace a financování 

bezbariérových úprav 

2019  PSpBB, OZ, OD, OI, BKom 
 

2. Realizace work-out hřiště/cvičebních prvků pro vozíčkáře 
2019 OŠMT 

1,2 mil. Kč 

OŠMT konzultace k umístění a 

požadavkům na užití 

2. Zpracovávání podnětů na bezbariérové úpravy 2019 0,- OZ - Rossi projednání 

2. Návrhy konkrétních bezbariérových úprav pro rok 2019 
2019 OZ 

10 mil. Kč 

PSpBB, OZ – Rossi, OD, BKOM 
návrh bezbariérových úprav 

2. Konzultace k bezbariérovému řešení staveb (zejména PD) 
2019 OZ 

200 tis. Kč 
Rossi, Antonovičová, Sobol, 
Konečný, Poláček 

poskytne konzultační činnost, 
bere na vědomí 

3. 
Brno je i moje město III - spolupráce na natáčení 

videoprůvodců  

2019 dotace OZ HandMedia 

Osman - konzultace 
bere na vědomí, konzultace  

3. 
Akce „Neboj se mě“ – osvětová kampaň na podporu osob 
se zrakovým postižením  

5/2019 OZ  
25 tis. Kč 

OZ 
NNO 

bere na vědomí 

3. Účast na Evropském týdnu mobility  9/2019 OZ  OZ, NNO ad.  bere na vědomí, návrhy aktivit 
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Tabulka 2: Z těchto aktivit vyberte 5, které považujete za další priority pro rok 2019 a očíslujte je 1 – 5 dle důležitosti (1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité)  

 

10 tis. Kč OD 

1./3. Aktualizace Atlasu přístupnosti centra města Brna  8/19  OZ bere na vědomí 

1./3. Aktualizace dat do Mapy přístupnosti 12/19  OZ, OMI GIS  

1./3. 

Rozšíření aplikace Mapa přístupnosti Brna o přístupnost 

objektů pro osoby se sluchovým postižením – spolupráce 
s Unií neslyšících -  zanesení míst do mapy 

6/12  OMI GIS, OZ, Unie neslyšících 

piktogramy 

2. 
Provedení rozsáhlejšího průzkumu funkčnosti externích 

hlásičů na vozidlech MHD v Brně 

  DPMB 
 

Oblast Aktivita Komentář  

 Vypsat bakalářské/diplomové práce na vybraná témata  

 

Bezbariérovost sportovišť v Brně 

Bezbariérovost kultury v Brně 

Zastoupení lidí s různým druhem postižení v NGO 

Pylová alergie jako dočasné prostorové znevýhodnění 

Specifika prostorového chování lidí s vodícím psem 

Prostory vhodné pro venčení vodících psů: vlastnosti a rozmístění 

Strategie řešení běžných komunikačních problémů neslyšících osob 

Bezbariérovost volebních místností 

Management přístupnosti v historických budovách MMB a MČ 

 

 Vznik diskusní platformy PSpBB s názvem Knihovna pro bezbariérové Brno (KpBB)  

 Navrhnout způsob prezentace práce PSpBB veřejnosti (FB, web, newsletter atp.)  

 Zavést systém zasílání výstupů z PSpBB potenciálním zájemcům, kteří nejsou v PSpBB  

 Organizace procházek po bariérách a bezbariérových řešeních v Brně  

 Zjistit kolik je držitelů ZTP a ZTP/P v Brně  

 Udělat audit bezbariérovosti základního školství v Brně  

1. Spolupráce s OD MMB v oblasti pěší dopravy  

1. Navázání spolupráce s HZS – umísťování vnitřních i venkovních hydrantů  

1. Navázání spolupráce s SÚ  

1. Navázání spolupráce s DI PČR  
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Vysvětlivky:  

Oblast 1: koncepční a metodická činnost 

Oblast 2: konkrétní podněty na stavební/jiné úpravy 
Oblast 3: osvětová činnost pro veřejnost 

 
tram zastávka – tramvajová zastávka 

bus zastávka – autobusová zastávka 
VPS – vyhrazená parkovací stání pro ZTP 

MMB – Magistrát města Brna 

MČ – městská část 
MP – Městská policie Brno 

HZS – Hasičský záchranný sbor 
DI PČR – Dopravní inspektorát Policie České republiky  

SÚ – stavební úřad 

VŠ – vysoké školy 

 

1. Navázání spolupráce s VŠ stavebního zaměření  

1. Zmapování VPS a jejich zanesení do Mapy přístupnosti propojení s daty BKOMu a zanesení do Mapy přístupnosti 

1. Zmapování přístupnosti volebních (bezbariérových) místností + vydávání voličských průkazů audit vytipovaných míst a zanesení do mapy 

1. Analýza přístupnosti přepážkových pracovišť MMB a doplnění indukčních smyček 
analýza jednotlivých pracovišť a zakoupení a instalace 

zařízení 

1. Audit přístupnosti budov úřadu MČ Brno – střed  

1. Zpracování záměru do Národního rozvojového programu mobility   


