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Agenda

radní hl. m. Prahy pro dopravu

→ koncepční práce:

▪ Komise Rady HMP pro pěší a bezbariérovost

▪ Odbor dopravy MHMP, oddělení rozvoje dopravy

→ realizace opatření:

▪ Technická správa komunikací hl. m. Prahy

▪ Dopravní podnik hl. m. Prahy

▪ městské části Prahy



✓průběžná realizace jednotlivých bezbariérových úprav na komunikacích

✓Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě 2014 - 2025

✓nahrazování zbytných lávek a podchodů úrovňovými pěšími vazbami v rámci 
vznikající Strategie podchodů

✓postupná úprava nesignalizovaných přechodů pro chodce přes dva 
jednosměrné pruhy
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O starých dluzích
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O tom, že každý potřebuje něco 
jiného

Někdy lze vyjednávat…a někdy ne.

→ Primárním cílem je najít řešení, které zajistí bezpečný pohyb osob při 
zajišťování jejich denních potřeb. 

→ Někdy může být požadavek na soulad s platnou legislativou limitem 
realizace opatření.
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O využití příležitostí

✓opravy komunikací

✓koncepční rekonstrukce veřejného prostoru

✓rekonstrukce SSZ

✓vynucené zásahy do komunikací (správci IS)

✓grantové schéma hl. m. Prahy na odstraňování bariér ve veřejném
prostoru 
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O hlemýždím tempu
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O přemýšlení

Je dobré, když projektant chápe principy bezbariérového užívání.

Je dobré, když úředník rozumí „své“ věci.

Je dobré, když se dodavatel stavby nebojí upozornit na možné nedostatky v
řešení.

Je dobré, když provozovatel přemýšlí o tom, jak dennodenně využívá svůj prostor.

Je prostě dobré, když má bezbariérovost na paměti každý z nás každý den.
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O sdílení (informací)

✓Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost

✓mapa přístupnosti www.mapapristupnosti.cz

✓vyhledávač bezbariérových spojení MHD www.spojeni.dpp.cz

✓www.praha.bezbarierova.eu

✓www.cistoustopou.cz (knihovna)

✓školení pro úředníky o bezbariérových řešeních

✓Den bez bariér

✓letáky pro veřejnost

✓účast v mezinárodní pracovní skupině Eurocities

http://www.mapapristupnosti.cz/
http://www.spojeni.dpp.cz/
http://www.praha.bezbarierova.eu/
http://www.cistoustopou.cz/


O nových výzvách



Koncepční přístup
• bezbariérovost pěších tras zdůrazňuje Plán udržitelné 

mobility Prahy a okolí

• Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné 
dopravě v Praze 2014 – 2025 

• Strategie aktivní mobility v Praze 2022 - 2030, která se 
skrze zlepšování podmínek pro pěší dopravu úzce dotýká 
rovněž bezbariérové prostupnosti pěších tras, bude 
předložena Radě HMP v 07/2022

• Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na pokyn HMP 
zpracoval návrh zadání strategie přístupnosti Prahy

• radní HMP pro sociální oblast rozvíjí myšlenku zmapování 
bytů zvláštního určení včetně jejich blízkého okolí

• Jednotný informační systém respektuje zásady
bezbariérového užívání (probíhající projekt)



Děkuji za pozornost

Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, +420 774 347 262
Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení rozvoje dopravy 
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