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První kontakty s oblastí bezbariérovostí

2008 Brno vyhrálo 1. cenu v soutěži Obec přátelská rodina

zpracování GENERELu bezbariérových tras, dopravy a přístupnosti objektů v
centru města BRNA

2012 Atlas přístupnosti centra města Brna (ve

spolupráci s GÚ PřF MU)

2015 Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení v Brně

2016 příprava a vývoj Mapové aplikace Mapa přístupnosti Brno

2010 - 2017pořádání workshopů, konferencí např. Práva pacientů,
Národní rozvojový program mobility pro všechny, Etiketa ad.

2019 Mapová aplikace Mapa přístupnosti Brno – sluchově postižení
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Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno

2016 Záměr zřízení Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno

2017 Rada města Brna zřizuje k 1.3.2017 Poradní sbor Rady města Brna pro 
bezbariérové Brno

2018 Plán zdraví města Brna 2018 – 2030 (zakotvení činnosti poradního sboru ve 
strategickém dokumentu)
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Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

Předseda sboru: Mgr. Petr Hladík – 1. náměstek primátorky
Aktuální počet členů: 25 
Sbor se setkává zpravidla 4 – 6x ročně.
Poslání sboru

• Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách 
zaměřených na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 

• Posláním sboru je zajištění vytváření přístupného prostředí tj. prostředí, které umožní bezpečný 
a samostatný pohyb a užívání všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, 
zdravotní stav a postupné odstraňování stávajících bariér.

Hlavní činnosti sboru:
• průběžně sleduje a hodnotí vývoj v oblasti přístupnosti ve městě Brně,
• dává podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblastech, které se týkají 

přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu,
• připravuje podklady, stanoviska a návrhy na základě vyžádání Rady města Brna, náměstků 

primátora nebo členů RMB.
• předkládá návrhy na opatření pro realizaci koncepce řešení přístupnosti města Brna pro osoby 

s omezenou schopností pohybu,
• připomínkuje záměry města Brna, jeho organizací a dalších předložených materiálů z hlediska 

bezbariérovosti, 
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• konzultuje projektové dokumentace, prostřednictvím kompetentních osob/institucí zajišťuje 
dohled nad průběhem staveb a účast na stavebních řízeních, 

• koordinuje rozvojové a investiční záměry na úrovni města, spolupráci mezi jednotlivými odbory, 
organizacemi města a městskými částmi v oblasti bezbariérovosti,

• spolupracuje se zástupci cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny ad.), 
řeší konkrétní problémy, 

• iniciuje aktivity spojené se zpřístupňováním města,
• vytváří a spolupracuje na koncepčních materiálech, spolupracuje na vytváření metodik týkajících 

se bezbariérovosti v různých oblastech (bydlení, doprava…) s možností připomínkovat vznikající 
materiály a vyjadřovat se a navrhovat úpravy u již existujících,

• vyjadřuje se k plánovaným investičním záměrům z hlediska bezbariérovosti na následující roky



Podněty na bezbariérové úpravy

• projednává a posuzuje projekty v rámci programu lehce odstranitelných bariér a navrhuje 
financování jednotlivých projektů,

Na tyto úpravy máme v rozpočtu města Brna pro rok 2022 schválenu částku cca 10 mil. Kč. 

Konkrétní případ podnětu: 
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Osvětová činnost

• pořádání osvětových a informačních kampaní např. Neboj se (mě), Roztoč to, Den 
nevidomých, Brno bez bariér v rámci Evropského týdne mobility, podporujeme Dny umění 
nevidomých na Moravě

• vznik pozice Koordinátor pro osoby se zrakovým postižením
• projekt nálepky Vítáme vodícího a asistenčního psa

• projekt situačních videospotů pro osvětu veřejnosti v oblasti přístupu k osobám se 
zrakovým postižením

• školení zaměstnanců MMB v oblasti Komunikace s osobami se zdravotním postižením a 
duševním onemocněním

• školení zaměstnanců MMB, MČ a městských firem na přístupnost
webových stránek pro osoby se zrakovým znevýhodněním
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Zapojení do projektu

• v roce 2018 se statutární město Brno zapojilo, jako aplikační garant, do projektu „Strategické 
nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“,

• předkladatel projektu Masarykova univerzita 
• program Éta Technologické agentury ČR
• realizace 2/2018 – 12/2021 

• garantem za město Brno byl Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno (Odbor zdraví)

Plánované výstupy projektu:

• Informační systém pro podporu odstraňování bariér (IS)
• Strategický plán pro postupné odstraňování bariér
• Akční plán pro postupné odstraňování bariér
• Specializované mapy
• Knižní publikace Dobrých příkladů bezbariérových realizací

A jak celé tohle dopadlo vám řekne kolega Robert Osman v dalším příspěvku……….;-)
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Eva Rossi

tajemník Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno

vedoucí Oddělení prorodinné politiky, Odbor zdraví
Magistrát města Brna

T: +420 542 172 433 
E: rossi.eva@brno.cz
bariery@brno.cz
www.bezbarierovebrno.cz

Odkazy:
Mapa přístupnosti Brna (brno.cz)
Mapa přístupnosti - sluchově postižení (brno.cz)
Zdraví Brno – Odbor zdraví
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