
 

 

Zpráva o odstraňování bariér v Brně za rok 2018 v bodech 
 

 

Také v roce 2018 pokračovala průběžná spolupráce se všemi, dosud spolupracujícími firmami a 

organizacemi. Byla také obnovena spolupráce s firmou Kadlec elektronika (ozvučení lístkových 

systémů České pošty) 

 

 

S DPMB jsme:  

 řešili 4 stížnosti klientů na řidiče tramvají  

 realizovali 10 školení nových řidičů MHD (celkem 96 osob)  

 řešili bezbariérový přístup zastávek, (reliéfní značení, průchozí profily, odsazení vstupů na 

nástupiště, chytré zastávky atd. (celkem 14x)  

 

Pro České dráhy jsme: 

 vypracovali návrhy umístění 5 nových OHM, včetně návrhu frází, a pomohli při zajištění 

indukční smyčky na ŽST Břeclav  

 průběžně hlásili špatnou funkčnost LCD odjezdových panelů na Hlavním nádraží (4x) 

 podali podnět na vizuální značení hran schodů a umístění reliéfních štítků na ŽST Adamov a 

Blansko 

 zajistili jsme relevantní znění frází a funkčnost OHM a ELP tabulí na Dolním nádraží v Brně 

 nové fráze jsme vypracovali také pro majáček na ŽST Šlapanice 

 od SŽDC jsme získali jejich nový manuál pro tvorbu a značení vlakových nástupišť  

 aktualizovali fráze do OHM Brno Hl. nádraží, ve vztahu k zařazení nového dopravce Regiojet 

 Pracovníkům Regiojetu jsme poskytli desatero "Jak přistupovat k nevidomým cestujícím"  

  

Na Brněnských komunikacích jsme: 

 navázali kontakt s novým mistrem světelné signalizace, díky němuž byly realizovány  8x  

opravy klepátek na semaforech a ozvučení dvou nových přechodů (Kotlářská a Úvoz).  

 poskytli jsme jim 3 konzultace ve vztahu přechody versus vyhl. 398/2009 sb. 

 podali jsme námět na úpravu přechodu u Kartouzské  

 získáváme od nich informace o průběhu větších staveb, na kterých se podílejí  

 konzultujeme s nimi bezbariérová řešení při umísťování nových prvků v ulicích města 

 



S ing. Antonovičovou, Karáskem, Červenkou a Sobolem jsme: 

připravili podklady pro bezbariérové řešení rekonstrukcí 4 tramvajových zastávek vč. vzorového 

řešení a podali celkem 36 podnětů na zlepšení přístupnosti konkrétních dopravních staveb pro ZP 

osoby (správná umístění laviček, značení zkráceného přechodu k tramvajovému ostrůvku, značení 

přístupu k zastávce v oblouku atd.)   

 

Magistrát města Brna:  

 omezili jsme spolupráci s koordinátorem MMB pro nevidomé občany p. Pasekou a všechny 

náměty týkající se bezbariérového přístupu řešíme nyní prostřednictvím Poradního sboru pro 

bezbariérové Brno Rady města Brna  

 

 podali jsme návrhy na bezbariérové úpravy na 

Staré osadě, Mendlově náměstí, na obnovu 

reliéfního značení na přechodu u Hlavního 

nádraží, na zabezpečení nedokončeného 

schodiště na zastávce Technická a další  

 
 pro členy poradního sboru jsme zajistili také prezentaci velice zdařilých studentských prací na 

téma bezbariérového řešení autobusového nádraží u hotelu Grand. 

 Do tohoto sboru byl v červnu místo Petra Karáska oficiálně jmenován Josef Konečný. Do 

konce roku 2018 se zúčastnil všech tří realizovaných pracovních setkání PS.  

 

 

Další spolupráce: 

 Ve spolupráci se studenty 4. ročníku FA VUT Brno jsme zajistili vypracování dvou projektů, 

řešících přístupnost autobusového nádraží u hotelu Grand pro nevidomé cestující. Obě 

zdařilé práce byly představeny pracovníkům PSpBB a na vlastní žádost následně předány 

projektantům DPMB   

 S panem Osmanem jsme konzultovali priority postupného odstraňování bariér v Brně a 

problematiku studia handicapovaných studentů na středních i vysokých školách v Brně.   

 Ve spolupráci s panem Erbenem (Liga vozíčkářů) jsme podali námět na opravu chodníku za 

Bělohorskou, náměty na užívání reliéfní dlažby, podnět na opravu přechodu u zastávky 

Kartouzská a odeslali vyjádření k úpravám na Mendlově náměstí 

 pro OÚ Břeclav jsme připomínkovali zprávu z Kontrolního dne světelné signalizace v Břeclavi 

a navrhli doplnit chybějící orientační prvky 

 na individuální žádost klientů jsme vypracovali 3 nové popisy tras   

 pro KJM jsme navrhli umístění a fráze do majáčku na knihovnu v Husovicích  

 pro Českou poštu jsme vypracovali nové fráze na rekonstruovanou poštu ve Starém Lískovci 

 s pracovníky firmy Orisys jsme řešili bezbariérové úpravy na deseti místech v ČR, týkající se 

značení zábradlí, toalet, tvorby popisů tras, možnosti nahrávání frází do hlasových majáčků 

apod. 



 

 

 

 

 

 s pracovníky metodického centra AB SONS ČR jsme 

konzultovali funkčnost a požadavky na řešení 

nízkoenergetických "chytrých zastávek" 

 
 na úřady jednotlivých městských částí jsme aktuálně podali 4 náměty na odstranění přerostlé 

vegetace  

 s vedením firmy Spojmont nadále spolupracujeme na vývoji mluvicí úřední desky 

 realizovali jsme celkem 24 místních šetření v Brně i mimo něj  

 

 

Informovanost a popularizace: 

 poskytli jsme 207 konzultací z oblasti odstraňování AB vidícím a 46 ZP zájemcům  

 pěti studentům středních i vysokých škol jsme poskytli rozsáhlejší konzultace z problematiky 

samostatného pohybu nevidomých osob jako podklad pro jejich diplomové a absolventské 

práce  

 do konference Brno jsme poslali informace o záborech chodníků (35), změnách v dopravě 

(49) a další informace (23), které by měly nevidomým osobám usnadnit samostatný pohyb po 

Brně. 

 problematiku samostatného pohybu nevidomých osob v Brně jsme prezentovali v televizi 

Barrandov, v deníku i-Dnes a v Českém rozhlase Brno  

 aktivně jsme se zúčastnili přednášky pro odbornou veřejnost "Neviditelné úřady"  

 dále tuto problematiku pravidelně prezentujeme na členských shromážděních ZO SONS (1x 

ročně), na stránkách časopisu Chaloupka (3x ročně) i na našich webových stránkách, kde jsme 

průběžně aktualizovali 21 a vytvořili 5 nových podstránek.   

 

Sebevzdělávání: 

V rámci sebevzdělávání jsme se zúčastnili odborných přednášek  

 „Neviditelné úřady,“  zaměřené na přístupnoststátních úřadů pro ZP osoby 

 "Dvojí metr,", zaměřené na řešení přístupnosti veřejného prostoru v ČR a ve Švédsku  

a prostudovali předpisy pro umísťování informačních a orientačních systémů na železnicích. 

 

 

 

Ke dni 25. 1. 2019  

zpracoval Josef Konečný 

 


