Společně k bezbariérovosti VI
28. 6. 2022
9.00 – 16.00 hodin
společenský sál radnice
(Pernštýnské nám. 1, Pardubice)

Program
konference
Záštitu nad konferencí převzal:
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora města Pardubic

8:30 – 9:00 hod.
Prezence
9:00 – 9:10 hod.
Zahájení konference
- náměstek primátora města Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký
Pokračování na další straně

Bližší informace o konferenci a přihlášku najdete na https://pardubice.eu/bezbarierovost

Panel I
Veřejná prostranství, doprava
a bezbariérovost
Moderuje doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.,
Univerzita Pardubice
9:10 – 9:35 hod.
Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
„Přístupnost veřejných prostranství“ (zkušenosti
z praxe, postupy tvorby veřejných prostranství,
architektonický návrh vs. dopravní řešení, bezpečnost
a přístupnost, aplikace metodik pro zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb.
a ukázky z praxe).
9:35 – 10:00 hod.
Ing. Jana Košťálová, Fakulta umění a architektury,
Technická univerzita v Liberci
„Přístupnost veřejných prostranství“ (jednotlivé prvky
ve veřejném prostoru - předzahrádky, ochrana stromů,
schodiště v prostoru atp.).
10:00 – 10:15 hod.
I. COFFEE BREAK
10:15 – 10:40 hod.
Ing. Milena Antonovičová, Poradní sbor RMB pro
bezbariérové Brno – externí konzultant
„Bezbariérové užívání staveb – praxe a nutné systémové změny“ (shrnutí zkušeností z praxe, opakující
se problémy, návrh koncepčních změn k zajištění
bezbariérovosti).
10:40 – 11:05 hod.
Ing. František Brašna, Metodické centrum odstraňování bariér, Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s. (SONS ČR)
„Přístupnost veřejného prostranství z hlediska
nevidomých a slabozrakých“ (potřeby osob se zrakovým postižením při pohybu ve veřejném prostoru
a komentář k aktuálním překážkám, mikromobilitě
a legislativě).

11:05 – 11:30 hod.
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Dopravní fakulta
Jana Pernera, Univerzita Pardubice
„Analýza přístupnosti zastávek veřejné linkové
dopravy v Pardubickém kraji“ (mezi roky 2018 - 2021
proběhla analýza přístupnosti zastávek veřejné
linkové dopravy ve vybraných městech Pardubického
kraje. Příspěvek prezentuje výstupy tohoto šetření
z hlediska přístupnosti pro osoby s pohybovým
a zrakovým postižením).

Panel II
Systém podpory bezbariérovosti měst
(ukázky Praha, Brno, Pardubice)
Moderuje Mgr. Ivana Liedermanová, Magistrát
města Pardubic
11:30 – 11:55 hod.
prof. Ing. arch. Irena Šestáková,
Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.,
Fakulta architektury ČVUT
„Metodika uplatňování principů univerzálního designu
a celoživotního bydlení v bytové výstavbě“ (certifikovaná metodika, která vznikla pro MMR v rámci projektu
TAČR „Hledání nových metod pro podporu implementace univerzálního designu v investiční podpoře
bydlení“).
11:55 – 12:20 hod.
Mgr. Karolína Klímová, Magistrát hlavního města
Prahy, Odbor dopravy
„Krok za krokem k bezbariérové Praze“ (pražský
přístup k odstraňování bariér ve veřejném prostoru).
12:20 – 13:00 hod.
OBĚDOVÉ BUFFET

Pokračování na další straně
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13:00 – 13:25 hod.
RNDr. Robert Osman, Ph.D., Mgr. Eva Rossi,
Magistrát města Brna - Poradní sbor RMB
pro bezbariérové Brno
„Snaha o koncepční přístup k řešení přístupnosti
a odstraňování bariér ve městě Brně“ (představení
postupných kroků směřujících k podpoře a vytváření
opatření v oblasti řešení přístupnosti a odstraňování
bariér, role a zapojení samosprávy a snaha o nastavení procesů na úrovni města).
13:25 – 13:50 hod.
RNDr. Robert Osman, Ph.D., Geografický ústav,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
„Výsledky projektu TAČR - Strategické nástroje pro
utváření bezbariérového prostoru města“ (zhodnocení a představení výstupů projektu zaměřeného
na koncepční řešení bezbariérového prostoru města
a jeho aplikace do praxe územního samosprávného
celku).
13:50 – 14:15 hod.
Mgr. Ivana Liedermanová, Magistrát města Pardubic,
Komise pro bezbariérovost
„Cesta k bezbariérovosti města Pardubic“
(Komise pro bezbariérovost, Program podpory
bezbariérovosti, Poradenské a konzultační středisko
bezbariérovosti aj.).

Panel III
Inovativní technologie pro
bezbariérovost
Moderuje Lenka Skokanová, Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
15:00 – 15:30 hod.
Mgr. Petr Červenka, Teiresiás - Středisko pro pomoc
studentům se specifickými nároky, Masarykova
univerzita; Daniela Thampy - redakce časopisu pro
zrakově postižené ZORA
„Haptické mapy – Jak na ně a jak s nimi“ (haptické
mapy již několik let pomáhají nevidomým v rozšíření
informací o okolním prostoru. Jak snadné je mapy
získat a jak nejlépe s nimi správně pracovat představí
zástupci autorů i uživatelů).
15:30 – 16:00 hod.
Mgr. Jaroslava Schmidtová, Dita Horochovská,
NEWTON Technologies, a.s.
„Pomáháme Silou hlasu “ (hlasové technologie vám
pomůžou být samostatnější. Síla vašeho hlasu může
otevřít okno nebo odeslat vašemu kamarádovi zprávu na Facebook).
16:00 –
Diskuse a ukončení konference

14:15 – 14:40 hod.
Ing. Martin Karas, Magistrát města Pardubic, Odbor
školství, kultury a sportu
„Kultura pro všechny – Koncepce odstraňování bariér
v přístupu ke kultuře“ (Pardubice mají koncepční dokument, který cílí na zpřístupňování kulturních aktivit
pro osoby čelící v tomto směru různým bariérám.
Jde o bariéry fyzické, ale i měkké, jako jsou sociální
a motivační bariéry. Na základě koncepce tak byli
mimo jiné proškoleni zaměstnanci všech zřizovaných
kulturních institucí v přístupu k handicapovaným
nebo byl pilotně spuštěn projekt Culture Buddy, který
zprostředkovává doprovod fyzicky či duševně nemocných na kulturní představení).
14:40 – 15:00 hod.
II. COFFEE BREAK

Konference je bezplatná.
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