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Zápis z 4. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 

 

Termín setkání: 22. 11. 2017 ve 12,00 hodin 

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32 

Účastníci:  viz prezenční list 

 
Program:  

1) realizace work-out hřiště pro osoby s tělesným postižením v Brně (Mgr. Jaroslav 

Suchý) 

2) projekt Brno je i moje město (Alena Jankotová) 

3) projekt Pomáhejme správně 

4) informování o stavu projektové žádosti „Strategické nástroje pro utváření 

bezbariérového prostoru města“ v programu TAČR (Robert Osman) 

5) informování o přípravách vzniku "živé knihovny" bezbariérovosti (Robert Osman) 

6) příprava informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB a příprava akčního plánu pro 

rok 2018  

7) informování o průběhu řešení podnětů na bezbariérové úpravy  

8) projednání nových podnětů na bezbariérové úpravy 

9) různé 
 

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné. 

 

1) Realizace work-out hřiště pro osoby s tělesným postižením v Brně (Mgr. Jaroslav 

Suchý)  

Petr Hladík představil v krátkosti projekt vybudování work-out hřiště pro vozíčkáře a předal 

slovo Jaroslavu Suchému (člen Rady města Brna pro školství a sport). Jaroslav Suchý předložil 

návrh na vybudování work-out hřiště. Inspirace přišla z Nadačního fondu Emil a jeho realizace 

work-out hřiště v Hluboké nad Vltavou. Pan Suchý informoval členy sboru o již schválených 

financích z rozpočtu města, následně by se každý rok mohli pokusit vyčlenit finance na jedno 

nové hřiště. Na členy sboru se obrátil s otázkou výběru vhodné lokality pro umístění takovéhoto 

hřiště. Sám navrhl dvě lokality: Lužánky nebo Anthropos, upozorňuje, že v případě výběru 

lokality u Anthroposu by realizace trvala 2-3 roky. Eva Rossi dodává, že hřiště bude využitelné 

pro všechny obyvatele. Alexandra Koutná upozorňuje na již existující work-out hřiště 

v Lužánkách. Další diskutované lokality byly Brno-Jih  a Kníničky v blízkosti připravované 

stavby ParaCENTRA Fénix.  

Dále byl podán dotaz na paní Koutnou, zda by byla možnost doplnění speciálních laviček do 

Lužánek (aby tam mohl zajet člověk s vozíkem a sedět s ostatními, kteří si jdou sednout do 

parku).   

Připomínky: 

Sobol: V Lužánkách je problém s parkováním autem.  

Hladík: Hřiště budou využívat především mladší věkové skupiny, podle toho by se měla také 

vybírat lokalita.  

Suchý a Hladík: V rozpočtu je stanovena částka milion a něco.  

Suchý: Daly by se udělat prvky pro využitelnost vozíčkáři do Lužánek a nějaké nové hřiště 

v jiné lokalitě z toho rozpočtu.  

Koutná a Rossi: Důležitý je i povrch a přístup.  
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Antonovičová: Více hřišť. Pokud se nevybere lokalita, měly by se doplnit ty stávající hřiště o 

potřebné prvky.  

Návrh řešení: dotazníkové šetření s otázkami využitelnosti hřiště a na lokalitu, oslovit Ligu 

vozíčkářů, Paracentrum Fénix, bezbarierové domy (2 v Brně)… 

Paní Koutná prověří možnost doplnění prvků využitelných pro občany s handicapem. Pokud se 

nevybere jedna konkrétní lokalita, měly by se doplnit prvky do stávajících hřišť. 

 

Úkoly:  

1.1. Rossi: připraví návrh ankety a rozešle na organizace. 

1.2. Koutná: prověří možnost doplnění prvků využitelných pro občany s handicapem na 

plánované hřiště v Lužánkách. 

 

 

2) Projekt Brno je i moje město (Alena Jankotová) 

Eva Rossi informovala členy PSpBB o projektu ParaCENTRA Fenix a HandMedia Brno je i 

moje město a předala slovo Aleně Jankotové a Jaromíru Kučerovi, kteří projekt představili. 

Hlavním cílem projektu je mapovat přístupnost institucí ve městě Brně. Jedná se o pozvánku 

pro handicapované občany, aby se nebáli a neseděli doma. Pozvánka by měla lákat 

handicapované osoby k návštěvě daných institucí. Jde o to ukázat lidem, že to jde. Výstupem 

tohoto projektu je video materiál, který si vytváří sami vozíčkáři pod profesionálním dohledem. 

Videa by v budoucnu měla doprovázet mapu přístupnosti. Prozatím je zmapováno 7 objektů 

(Technické muzeum v Brně, Divadlo Reduta, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Radnice Brno-

Bystrc, ZŠ A MŠ Elišky Přemyslovny, Restaurace Vulcano a Pizzerie La Patas). Videa se také 

objevují na stránkách mapovaných institucí. Na příští rok má projekt zažádáno o dotaci.  

Připomínky: 

Rossi: Probíhají pořád úpravy názvu jednotlivých videí.  

Sobol: Sklony jsou špatně ve stupních – lépe v %. 

Sobol: Na videu jsou chyby, na které není upozorněno.  

Antonovičová: pro příští rok, než se bude točit, půjdu se tam podívat a upozornit na věci, které 

se tam mohou předělat.  

Karásek a Antonovičová: vyvážit videa mezi instrukce a PR.  

Návrhy: Antonovičová navrhuje pro příští videa se nejprve jít podívat do vybraných objektů a 

upozornit na věci, které by se mohly odstranit nebo předělat ještě před natáčením.  Náměty pro 

vylepšení videí na příští rok, aby byly co nejvíce vypovídající, posílat Evě Rossi, která je předá 

vedoucím projektu. Následně bude možno kontaktovat i správce objektu.  

 

 

3) Projekt Pomáhejme správně 

Eva Rossi představila projekt Pomáhejme správně, který vznikl ve spolupráci s Tyfloservisem, 

Teiresiásem a Školou pro výcvik vodících psů. Jedná se o projekt osvěty veřejnosti, výuky a 

pomoci osobám se zrakovým postižením. Prostřednictvím krátkých videí ukazuje nejdůležitější 

momenty pomoci zrakově postiženým osobám. Prezentuje, jakým způsobem provést 

nevidomou osobu a jakým způsobem oslovit osoby se zrakovým omezením. Bude existovat 

několik variant spotů. Do MHD budou směřovat nemluvené spoty a pouze správné varianty 

pomoci. Na webu pak budou k dispozici jak správné, tak i špatné příklady pomoci. V budoucnu 

by také mohlo vzniknout DVD, jako výukový materiál do škol.   
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4) Informování o stavu projektové žádosti „Strategické nástroje pro utváření 

bezbariérového prostoru města“ v programu TAČR (Robert Osman) 

Robert Osman informoval o současném stavu projektové žádosti „Strategické nástroje pro 

utváření bezbariérového prostoru města“. V průběhu srpna byl projekt představen a žádost byla 

podaná. Projekt úspěšně prošel 1. kolem administrativního posouzení. Výsledek bude znám 

v průběhu ledna 2018. 

 

5) Informování o přípravách vzniku "živé knihovny" bezbariérovosti (Robert 

Osman) 

Robert Osman upozorňuje na neexistenci místa, kde by se sdružovaly informace o 

bezbariérovosti. Osman tedy přináší myšlenku „živé knihovny“, kde by se jednou za čas konala 

setkání a diskutovalo by se na témata spojená s bezbariérovostí prostoru. Témata by mohla 

zahrnovat speciální životní zkušenosti, přednášky lidí z praxe nebo akademie. V současné době 

je v kontaktu s KISK (Kabinet informačních studií a knihovnictví) a vybírá se vhodný prostor. 

Osman směřuje dotaz na členy PS, zda je myšlenka zajímavá a o jaký typ informace by byl 

zájem. Nápad má pozitivní ohlas u členů sboru.  

Připomínky:  

Rossi: Dobrá myšlenka, řešit konkrétní nebo filosofické věci. Mohla by se účastnit i veřejnost 

a přinášet své poznatky.  

Antonovičová: Zkušenost s přednáškou p. Zdeny Šrámkové (Stockholm), jak se tam dělá 

bezbariérovost, srovnání s tím, jak se to dělá u nás.  

Osman: Jaký typ zkušenosti by byl nejzajímavější? 

Antonovičová: Vše co bylo zmíněno by bylo zajímavě, tohle se jinde nepovede, takhle se 

setkávat.  

Janča: Podobné akce se pořádají, chtěli bychom tohle šířit dál. 

Osman: Mohly by se představit instituce ze sboru a jejich zkušenosti. 

Antonovičová: Lidé neví, na koho a s čím se mohou obrátit, když je problém. Mohlo by se to 

osvětlit.  

Viková: Projektanti znají charakteristické problémy, ale neznají ojedinělosti, které nejdou nikde 

v předpisech najít. Řada lidí neví, protože na to nejde uplatnit žádný předpis. Setkání k řešení 

by byla vhodná. 

Návrh řešení: Robert Osman bude nadále v kontaktu s KISK a dále se bude jednat na příštích 

poradních sborech. 

  

Úkoly:  

5.1. Osman: pokračovat v přípravách „živé“ knihovny  

 

6) Příprava informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB a příprava akčního 

plánu pro rok 2018 

Rossi informovala o povinnosti jednou za rok podávat informativní zprávu pro Radu města 

Brna o své činnosti. Rossi připraví a všem členům PS pošle návrh zprávy a všichni členové se 

k němu vyjádří a doplní důležité body. Na příštím setkání rady se zpráva bude diskutovat popř. 

schvalovat.   

https://kisk.phil.muni.cz/
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Hladík informoval o zařazení částky 10 milionů korun do rozpočtu města na rok 2018 pod 

Odbor zdraví na projektovou dokumentaci a realizaci drobných bezbariérových úprav. Dále 

zmiňuje důležitost propojení s projektem Bezpečná cesta do školy (OD MMB), a spolupráce 

s BKom a DPMB, aby bezbariérové úpravy navazovaly na okolí. Finance z tohoto rozpočtu 

bude možno čerpat na základě rozhodnutí vedoucího odboru. K drobným úpravám nebude třeba 

schválení investičního záměru. Ve zprávě by pak měla být přiložena dokumentace i s fotkami. 

Rossi dále navrhuje zanést do akčního plánu předem vytipované stavby, kde by měly 

proběhnout bezbariérové úpravy. Jednalo by se o budovy v majetku města. Součástí akčního 

plánu by měla být také osvěta veřejnosti. Náměstek Hladík dále navazuje diskusi s BKOM o 

vyčlenění jednoho projektanta, který by se primárně zabýval projektováním bezbariérových 

úprav.  

Připomínky: 

Hladík: Finanční prostředky by takto měly vypadat i v dalších letech pokud se něco zásadního 

nezmění.  

Rossi: Vytipovaná místa na bezbariérové úpravy budou projednány PSpBB. Bude to součástí 

akčního plánu. A vytipovávají to instituce a bariery@brno.cz, kde chodí podněty přímo od lidí. 

Antonovičová: Finance se týkají i úprav v budovách? 

Hladík: I v budovách, ale v majetku města, ale musí se to prověřit, typicky veřejná budova.  

Antonovičová: Doprava a veřejné přístupné stavby. 

 

Úkoly:  

6.1. Rossi: připravit návrh informativní zprávy a akčního plánu a rozeslat k doplnění 

členům PSpBB 

 

 

 

7) Informování o průběhu řešení podnětů na bezbariérové úpravy 

 

Eva Rossi postupně představila podněty občanů, které byly rozjednány na předchozích PSpBB 

a jejich vývoj: 

 

2017/008 

Podnět: nedotažená stavba bezbariérové rampy u kostela v Brně-Komíně. Rampa končí na 

úzkém chodníčku s vysokým obrubníkem, u kterého auta parkují tak, že téměř není možné 

projet s kočárkem kolem a častokrát ani mezi auty. Nedělní mše jsou hojně navštěvovány 

rodinami s dětmi (kočárky) a často i nějakým vozíčkářem. 

Řešení: B-Kom – zjistit stav a vlastníka 

Vývoj: dle informací Ing. Vikové nespadá tato oblast do vlastnictví nebo správy města – 

pozemek a rampa jsou nejspíše ve správě městské části Brno-Komín nebo farnosti – podnět 

bude předán k řešení vlastníkovi.  

• Podnět předán starostce MČ Brno – Komín – je sjednaná konzultace na místě 

 

2017/009 

Podnět: v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulice Křenová odstranění bariér v přístupu k 

budově Úřadu práce, zejména se jedná o naprosto nevyhovující a bariérové tramvajové 

ostrůvky na zastávce Vlhká (v obou směrech). 

mailto:bariery@brno.cz
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Závěr: pravidelně konzultována PD i v průběhu stavby proběhly konzultace na realizaci 

bezbariérových úprav (Antonovičová), vše bylo zapracováno. Stavba byla úspěšně realizována, 

úpravy prověřil p. Konečný (TyfloCentrum) 

Připomínky: 

Antonovičová: u ÚP chybí vyhrazená parkovací stání pro vozíčkáře. Komu ta plocha patří a 

jakým způsobem to tam dostat + zprovoznit hlasový majáček.  

Sobol: Jedno nebo 2 parkovací místa je málo, potkat nějaké prázdné místo je problém (ideálně 

4 místa) 

 

Úkoly:  

7.1. Rossi: zaslat p. Vikové (BKom) plochu k parkování u ÚP Křenová 

7.2. Viková: prověřit plochu k parkování u ÚP Křenová 

 

 

2017/015 

Podnět: autobusové nádraží Grand - instalace orientačního hlasového majáčku pro nevidomé 

(OHM) 

Řešení: na základě domluvy s ing. Holcem bude projednáno s DPMB na místě – výběr 

vhodného místa, řešení připojení na zdroj ad. 

Vývoj: proběhlo setkání na místě Rossi, Karásek, Konečný, Kuklínek (DPMB) 

• problematické připojení na zdroj energie - nutné prodiskutovat s provozovateli 

pokladen  

• prověřit možnost umístění na skořepinu (OPP) 

Úkoly:  

7.3. Rossi: prověřit umístění OHM na skořepinu – stanovisko OPP  

7.4. Rossi: prověřit možnost připojení na zdroj el. energie – provozovatelé pokladen 

 

 

2017/020   

Podnět: místo pro přecházení Novobranská/Orlí a Orlí 

Řešení: ve spolupráci s MČ Brno-střed (ing. Kutílek) řešit situaci s auty parkujícími na místech 

pro přecházení 2x; stanovit vhodná opatření 

Vývoj: ing. Kutílek navrhl opatření k řešení, Dopravní Komise MČ B-střed schválila, RMČ 

neschválila. Následně byl podnět postoupen místostarostkou Flamikovou PSpBB – neprodleně 

předán OD MMB – čekáme na vyjádření. Mezitím byl materiál opětovně předložen do RMČ 

s upraveným názvem a schválen. Následně byl také postoupen OD MMB k realizaci. 

 

8) Projednání nových podnětů na bezbariérové úpravy 

 

2017/022 

Podnět: Kohoutovice – Stamicova – nechráněné schodiště 

Řešení: dle informací Ing. Vikové nespadá tato oblast do správy BKom – pozemek je nejspíše 

ve správě městské části Brno-Kohoutovice – podnět bude předán k řešení vlastníkovi (Rossi).  

• Podnět předán starostovi MČ Brno – Kohoutovice – je sjednaná konzultace na místě 
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2017/024 

Podnět: ul. Náhorní – špatně umístěná značka v chodníku 

Řešení: podnět již řešen s BKom, snaha o dohodu s vlastníkem soukromého pozemku o 

umístění značky, budeme dále informováni o průběhu 

 

2017/025 

Podnět: tramvajová zastávka Bělohorská 

Řešení: nevyhovující přístup na tram zastávku Bělohorská – ve sklonu s velmi špatným 

povrchem. Se situací seznámen starosta MČ Židenice i BKom. Na příští rok plánována oprava 

povrchu – nyní bude zřejmě ještě nově zhodnoceno. Nutné celkové řešení přístupu i zastávky. 

Bude dále řešeno ve spolupráci s BKom a DPMB. 

 

9) Různé 

 

a) Antonovičová informovala o konzultacích k bezbariérovému užívání staveb: 

• DOZP Mostecká 10 (OSP MMB) 

• BD pro seniory Cejl 75/77 (BO MMB) 

• Cyklostojany Velonet (MČ Brno-střed) 

• Zastávka Hlavní nádraží  - nástupiště, zábradlí (DPMB, MČ B-střed) 

• BD Plynárenská 8 (BO MMB) 

• Poliklinika Zahradníkova (OZ MMB) 

• PD Křenová (BKom) 

• Cyklostezka Hlinky (OD MMB)  

• Audit budovy ÚMČ Brno-sever 

• Příprava bezb. pracoviště OSČ MMB, Husova 3 (OSČ MMB) 

• Společenské centrum Okružní (MČ B-sever ) 

• Spoty o přístupnosti (HandMedia) 

 

b) Antonovičová informuje o projektu Ježíškova vnoučata, jehož cílem je splnit vánoční přání 

seniorům. V rámci tohoto projektu mají senioři z Bohunic přání se podívat do centra města. 

Ke splnění přání se přihlásila jistá paní, která uhradí veškeré náklady s tímto přáním spojené. 

Sobol dodává, že dopravní podnik tímto prostředkem disponuje. 

Úkoly:  

9.1. Rossi: kontaktovat DPMB, zjistit možnosti, předat kontakt.  

 

c) Rossi dále upozorňuje na špatné řešení Nové tržnice. Nachází se tam řada chyb, např. 

prosklené plochy nejsou kontrastně řešené aj. Řešením je nabídnutí pomoci a upozornit na 

chyby a pomoci s jejich nápravou, aby byl prostor uživatelsky přístupný. 

Úkoly:  

9.2. Rossi: kontaktovat emailem starostu MČ B-střed s upozorněním na chyby v Tržnici 

Zelný trh a nabídnout zpracování auditu s návrhem na odstranění vad.  

 

d) Antonovičová upozorňuje na nedostatky na poliklinice Lesná (např. špatně umístěné 

ovladače výtahů) - navrhuje kontrolu prostoru.  
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e) Poláček za Unii neslyšících informuje členy poradního sboru o nových webových stránkách 

http://www.indukcni-smycky.cz/, které se týkají správného umisťování indukčních smyček 

(ve spolupráci s MMR ČR). Přichází s nápadem instalace indukčních smyček do tramvají. 

Rossi dodává, že Unie neslyšících dodala podklady k tomu, kde se indukční smyčky 

nacházejí a kde se plánují, budou zaneseny do mapy přístupnosti.  

 

f) Hladík představuje projekt sdíleného bydlení, v rámci něhož vznikne byt pro neslyšící 

seniory v centru města. Dodává, že takovýchto bytů je k dispozici více, ale je potřeba mít 

projekt a partnera, který by ho zaštiťoval. Antonovičová: s projektem Pro mě: sdílené 

bydlení pro studenty na vozíku nebo mladé po škole.  

     

g) Rossi informuje o stavu pracoviště úřadu na Husově ulici, který nedisponuje indukční 

smyčkou. Dodává nutnost analýzy rozmístění a počtu indukčních smyček v rámci úřadů a 

také zmapování pracovišť, kde je třeba indukční smyčku doplnit. Vždy by mělo alespoň 

jedno pracoviště v rámci úřadu disponovat indukční smyčkou. Problematika indukčních 

smyček by měla být zanesena do akčního plánu. V rámci auditu nového pracoviště shlédnuty 

i kabiny – nejsou příliš vhodné pro vozíčkáře. Kabiny dodává Ministerstvo vnitra ČR, OSČ 

MMB zašle dotaz na MV ČR, jestli je možno situaci řešit tak, aby prostor vyhovoval všem.  

 

Termín dalšího setkání PS: 17. 1. 2018 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, 

Dominikánské nám. 1 

 

Seznam úkolů: 

1.1. Rossi: připraví návrh ankety a rozešle na organizace 

1.2. Koutná: prověří možnost doplnění prvků využitelných pro občany s handicapem na     

plánované hřiště v Lužánkách. 

5.1. Osman: pokračovat v přípravách „živé“ knihovny 

6.1. Rossi: připravit návrh informativní zprávy a akčního plánu a rozešlat k doplnění členům 

PSpBB  

7.1. Rossi: zaslat p. Vikové (BKom) plochu k parkování u ÚP Křenová 

7.2. Viková: prověřit plochu k parkování u ÚP Křenová 

7.3. Rossi: prověřit umístění OHM na skořepinu – stanovisko OPP  

7.4. Rossi: prověřit možnost připojení na zdroj el. energie – provozovatelé pokladen 

9.1. Rossi: kontaktovat DPMB, zjistit možnosti, předat kontakt. 

9.2.Rossi: kontaktovat emailem starostu MČ B-střed s upozorněním na chyby v Tržnici         

Zelný trh a nabídnout zpracování auditu s návrhem na odstranění vad.  

 

Zapsala:  

Mgr. Eva Rossi  

tajemník PSpBB  

ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi) 

Dne 5.12. 2017  

http://www.indukcni-smycky.cz/

