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Strategické nástroje pro utváření 
bezbariérového prostoru města
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Počáteční situace

- mnoho energie vloženo do založení PSpBB

- velká očekávání od jeho práce

- vznik na jaře 2017

- po prvním půlroce prvotní analýza funkčnosti

- slabé personální zajištění
- řešeny drobnosti namísto systémových problémů
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Strategické nástroje pro utváření 
bezbariérového prostoru města

- Technologická agentura TAČR

- 2018-2021

- 10 výstupů

- pomoci PSpBB s rozvojem jeho aktivit
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1. kniha Geografie bariér

2. interní část informačního systému

3. veřejná část informačního systému

4. strategický plán

5. akční plán

6. specializované mapy
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1. kniha Geografie bariér

Tištěnou verzi knihy je možné objednat pouze za cenu 
balného a poštovného z internetového obchodu 

nakladatelství Munipress: 
https://munishop.muni.cz/obchod/knihy

Elektronickou verzi knihy je možné stáhnout z Munispace: 
https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2116
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1. kniha Geografie bariér



7

2. interní část informačního systému

25 členů PSpBB

většina komunikace e-mailem

obtížný management

obtížné vyhledávání

obtížná archivace

interní informační systém

https://pspbb.cz/
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2. interní část informačního systému
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3. veřejná část informačního systému

https://www.bezbarierovebrno.cz/

web dokončen

příklady dobré praxe

všechny zápisy

videa v ČZJ

obtížná aktualizace stránky
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3. veřejná část informačního systému

aktuality

pozvánky

posílejte na bariery@brno.cz
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4. strategický plán
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5. akční plán
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6. Specializované mapy
6.1. Specializovaná mapa všech institucí zabývajících se problematikou odstraňování 

bariér na území města Brna
6.2. Specializovaná mapa dostupných dat o bezbariérovosti na území města Brna
6.3. Specializovaná mapa prioritních institucí, které by dle členů Poradního sboru 

Rady města Brna pro bezbariérové Brno měly být bezbariérově přístupné

6.4. Specializovaná mapa fyzických bariér v prostoru mezi prioritními institucemi 
vytvořené na základě dat z terénního šetření

6.5. Specializovaná mapa sociální náročnosti odstraňování fyzických bariér na 
vytipovaných trasách v prostoru mezi prioritními institucemi
6.6. Specializovaná mapa prioritních tras a prioritních bezbariérových realizací pro 

akční plán bezbariérovosti 
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6.1. Specializovaná mapa všech 
institucí zabývajících se 
problematikou odstraňování bariér 
na území města Brna

https://www.bezbarierovebrno.cz/doku
ment/mapa1/map1_map11_222.pdf
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6.2. Specializovaná mapa 
dostupných dat o 
bezbariérovosti na území města 
Brna

https://www.bezbarierovebrno.cz/
dokument/mapa2/map2_2.pdf
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6.3. Specializovaná mapa 
prioritních institucí, které by dle 
členů Poradního sboru Rady města 
Brna pro bezbariérové Brno měly 
být bezbariérově přístupné

https://www.bezbarierovebrno.cz/doku

ment/mapa3/map3_v2.2.pdf



17

6.4. Specializovaná mapa fyzických 
bariér v prostoru mezi prioritními 
institucemi vytvořené na základě 
dat z terénního šetření

https://www.bezbarierovebrno.cz/doku
ment/mapa4/map4_A0.pdf
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6.5. Specializovaná mapa sociální 
náročnosti odstraňování fyzických 
bariér na vytipovaných trasách v 
prostoru mezi prioritními 
institucemi

https://www.bezbarierovebrno.cz/doku
ment/mapa5/map5_A0.pdf
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6.6. Specializovaná mapa 
prioritních tras a prioritních 
bezbariérových realizací pro akční 
plán bezbariérovosti 

https://www.bezbarierovebrno.cz/doku

ment/mapa6/map6_A0.pdf
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Prioritní bariéry

bod popis

1 příliš krátký varovný pás

7 chybí lemování signálního pásu

14 chybí lemování signálního pásu

45 nevhodná lokalizace odpadkového koše

54 příliš vysoký sklon sjezdu k vozovce (19,3 %)

57 semafory v nesprávné pozici (zákrytu)

64 chybí kontrastní prvky na schodech

89 chybí zábradlí u schodů (na zdi)

90 nekontrastní nepravidelné schody

92 lavička ve vodicí linii

93 nevhodný mobiliář
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Zdroje

FB: fb.me/geografieznevyhodneni

Web: https://geografieznevyhodneni.cz/

Web Brna: https://www.bezbarierovebrno.cz/

Kniha: https://munishop.muni.cz/obchod/knihy

E-kniha: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2116
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