
 

 

 

Zpráva o odstraňování bariér v Brně za rok 2019 

 

 

Pracovníci TyfloCentra Brno o.p.s. se zabývají mj. také odstraňováním bariér ze života zrakově 

postižených osob. V této souvislosti průběžně dlouhodobě spolupracujeme s DPMB, Brněnskými 

komunikacemi, KORDISEM, SONS, Magistrátem a dalšími organizacemi a úřady, které můžou 

bezbariérová řešení veřejnosti přístupných staveb jakýmkoliv způsobem kladně ovlivnit. V roce 2019 

jsme proto více posílili kontakty a spolupráci se Správou železničních dopravních cest, která převzala 

správu a zajištění provozu na železničních stanicích od Českých drah.  

 

Konkrétní spolupráce s dlouhodobými partnery: 

 

DPMB: 

Pro Dopravní podnik města Brna jsme realizovali 13 školení o problematice samostatného cestování 

zrakově postižených osob, jimiž prošlo celkem 129 nových řidičů tramvají, trolejbusů i autobusů 

MHD.  

Na základě získaných informací jsme aktualizovali přehled zastávek MHD vybavených elektronickými 

informačními panely s hlasovým výstupem. ZP zájemci se s ním můžou seznámit na našich webových 

stránkách http://bariery.centrumpronevidome.cz  

Po domluvě s pracovníky příslušného oddělení byla do druhé fráze externího hlásiče zařazena 

informace o typu tramvaje, takže si nevidomí cestující můžou včas udělat představu o prostoru 

vozidla. Podali jsme také návrh na přidání fráze "výstup do vozovky" do interního hlášení dopravních 

prostředků. Ta by měla nevidomé cestující upozornit na to, že po vystoupení z vozidla, musejí co 

nejdřív odejít z vozovky na chodník. Tento podnět však zatím nebyl realizován. 

S pracovníky Dopravního podniku města Brna jsme úzce spolupracovali také při rekonstrukci 

autobusového nádraží na ulici Benešova, kde byla, v rámci lepší přístupnosti, vybudována síť 

reliéfních prvků, které nevidomým výrazně usnadní pohyb v tomto frekventovaném prostoru. 

Konzultovali a připomínkovali jsme také několik rekonstrukcí tramvajových zastávek. I zde byly 

uplatněny naše požadavky na podporu jejich lepší přístupnosti pro nevidomé  cestující.  

http://bariery.centrumpronevidome.cz/


Po třech letech jsme znovu provedli rozsáhlý průzkum mluvení 

externích hlásičů na prostředcích MHD. Bylo Zkontrolováno 

celkem 507 vozidel, z nichž Nemluvilo 117 (23%) a mluvilo 390 

(77%) vozidel. Výsledky jsme předali Pracovnímu sboru pro 

bezbariérové Brno RMB, který tento průzkum výrazně podpořil, 

a vedoucím pracovníkům Dopravního podniku města Brna.  

 

 

SŽDC: 

Pro SŽDC jsme vypracovali nové fráze do majáčků na čtyřech, nově rekonstruovaných železničních 

stanicích. Na oplátku jsme od nich s předstihem získali Grafický manuál jednotného orientačního a 

informačního systému značení železničních stanic a informace o novém číslování kolejí na Hlavním 

nádraží v Brně.  

Průběžně jsme také řešili nespolehlivou funkčnost odjezdových panelů na Hl. nádraží, konzultovali 

řešení orientačních prvků tamtéž a podali uživatelskou stížnost na chybějící a špatně provedené 

reliéfní značení na prvním nástupišti. 

S podporou pracovníků SŽDC jsme také úspěšně dořešili přístupnost bezbariérového WC, včetně 

doplnění sanitárního vybavení a umístění Braillských štítků. 

 

B-KOM: 

S pracovníky Brněnských komunikací nejčastěji spolupracujeme při zajišťování funkčnosti akustických 

zařízení na semaforech. V roce 2019 jsme tak iniciovali 9 oprav.  S pracovníky jiného oddělení zase 

konzultujeme bezbariérová řešení při realizaci staveb a umísťování prvků městského mobiliáře v 

ulicích města. Někdy od nich také s předstihem získáváme informace o průběhu větších staveb, na 

kterých se pracovníci této společnosti podílejí.  

 

Magistrát města Brna:  

Již druhým rokem jsme členem Poradního sboru pro bezbariérové Brno RMB. V roce 2019 jsme se 

zúčastnili všech pěti jednání, na nichž jsme průběžně podávali a prosazovali všechny náměty týkající 

se zajištění bezbariérového prostředí pro zrakově postižené osoby.  

s podporou PSpBB jsme například podali a realizovali, výše uvedený  průzkum mluvení externích 

hlásičů na prostředcích MHD v Brně, připravili podklady pro rekonstrukci umělých vodicích linií před 

vlakovým nádražím Brno – Královo Pole, připravili podklady pro rekonstrukci autobusového nádraží u 

hotelu Grand a podobně. vlivu tohoto Sboru využíváme i pro podporu dalších konkrétních podnětů 

na bezbariérové úpravy městského prostředí.  

 

 



Knihovna Jiřího Mahena: 

Pro KJM jsme vypracovali generel přístupnosti pro nevidomé návštěvníky a podali návrhy na 

"nadstandartní" doplnění bezbariérových úprav - Braillské označení automatů na nápoje a zaškolení 

personálu oddělení zvukových knih s obsluhou speciálních pomůcek pro nevidomé, které jsou v 

tomto oddělení k dispozici.  

Na jejich žádost jsme Vypracovali také popisy tras z náměstí Svobody a Malinovského náměstí a 

vytvořili braillský štítek se zvětšeným písmem na označení Velkého společenského sálu, kde probíhají 

pravidelná, měsíční setkání "Knihovny pro bezbariérové Brno."  

Všech devíti realizovaných setkání jsme se také zúčastnili a aktuálně jsme doplňovali a reagovali na 

přednášená témata týkající se bezbariérového přístupu, z pohledu zrakově postižených osob.  

 

ORISYS: 

Pracovníci firmy Orisys s námi opakovaně konzultovali zajištění bezbariérového přístupu ke stavbám 

státní správy (ÚMČ, nemocnice) řešení přístupnosti orientačně složitých míst, požadavky na 

funkčnost informačních kiosků, pravidla pro tvorbu frází do orientačních hlasových majáčků apod.  

 

SONS:

  

S pracovníky metodického centra pro odstraňování 

architektonických bariér SONS ČR jsme průběžně konzultovali 

možnosti řešení nově vznikajících překážek v ulicích větších měst 

(elektro kola/koloběžky) a opakovaně i problematickou realizaci 

reliéfního značení na nástupištích brněnského Hlavního nádraží. 

S pracovníky SONS spolupracujeme i na místní úrovni.  

Vedoucímu metodického centra AB SONS jsme navrhli realizaci školení pro regionální pracovníky a 

navrhli soubor problematických bodů k jednání. Důvodem je spousta, nově vydaných vyhlášek a 

norem, které obsahují nesmyslná řešení bezbariérového přístupu v dané oblasti a často jdou proti 

sobě. Toto školení, navzdory příslibu, nebylo v roce 2019 realizováno.  

 

Audity přístupnosti: 

Velice intenzívní spolupráci udržujeme také s ing. Antonovičovou a ing. Sobolem, kteří jsou také členy 

Poradního sboru pro bezbariérové Brno, zabývají se však problematikou pohybově znevýhodněných 

osob. Ve spolupráci s nimi jsme opakovaně iniciovali požadavek na vytvoření a vydání vyhlášky pro 

umísťování restauračních předzahrádek, stanovili body a priority pro mapování  vybraných oblastí 

Brna, navrhovali nejvhodnější materiály pro hmatové zvýraznění reliéfních pásů u přechodů apod. 

Mimo to jsme: 

 



 opakovaně připomínkovali bezbariérová řešení pro rekonstrukci 

autobusového nádraží u hotelu Grand, konzultovali dodatečné 

úpravy na Dolním nádraží (zprovoznění (bezbariérové WC a 

pokladny), nastavili podmínky pro umísťování stojanů na kola, a 

řešili bezbariérové úpravy na dalších čtrnácti dopravních 

stavbách. Konkrétní řešení byla úzce provázána se spoluprací s 

výše uvedenými subjekty.  

 

Příležitostná spolupráce:  

Pro organizaci „Člověk v tísni" jsme vypracovali hodnocení přístupnosti sálů, kde probíhal festival 

dokumentárních filmů "Jeden svět."   

Ve spolupráci s krajským střediskem NRZP jsme zpracovali specifické potřeby zrakově postižených 

osob při cestování v prostředcích hromadné dopravy. Tyto informace byly posléze zahrnuty do 

brožurky o cestování osob se zdravotním postižením v prostředcích IDS JMK. Vydal ji KORDIS a je k 

dispozici všem osobám se zdravotním postižením v elektronické i tištěné formě.  

V rámci Evropského týdne mobility jsme připravili prezentaci na téma "Rozvoj bezbariérové dopravy 

v Jihomoravském kraji."  

Podobnou prezentaci, zaměřenou na problematiku samostatného pohybu a cestování nevidomých a 

slabozrakých osob, jsme připravili také v rámci konference "Česko bez bariér," která proběhla na 

podzim v Impact HUB.  

 

Konzultace: 

Podporu, nejčastěji formou  konzultací poskytujeme také jednotlivcům. Z těch rozsáhlejších můžeme 

uvést například rozsáhlé konzultace z problematiky samostatného života a pohybu nevidomých osob, 

které jsme poskytli dvěma studentkám vysokých škol sociálního zaměření, jako podklad pro jejich 

diplomovou a absolventskou práci. Se třetí studentkou, tentokrát Stavební fakulty VUT, jsme pak 

provedli rozsáhlá místní šetření v oblasti Králova Pole. Jejich výsledkem bude vypracovaný generel 

přístupnosti této městské části pro potřeby tamního ÚMČ.  

Panu Bradáčovi, který se stejnou problematikou jako my zabývá v Olomouci a Olomouckém kraji, 

jsme poskytli rozsáhlé konzultace a předali své zkušenosti o vytváření frází do orientačních majáčků 

na železničních stanicích a o systémových řešeních pro umísťování restauračních předzahrádek v 

památkových zónách v Brně.  

Panu Dobošovi, který pro Poradní sbor zpracovává příklady dobré spolupráce, jsme poskytli veškeré 

podklady a fotodokumentaci pro připravovaný dokument. Jako příklady dobré spolupráce za nás 

budou uvedena školení řidičů MHD, řešení autobusového nádraží u hotelu Grand, odstranění 

nebezpečné značky na České a vyřešení reliéfního značení tramvajových zastávek Hlavní nádraží. 



Paní Buberníkové, lektorce prostorové orientace a samostatného pohybu ZP osob v SŠ Pisárky, jsme 

opakovaně poskytli rozsáhlé konzultace o nových orientačních pomůckách a prvcích, využitelných při 

cestování hluchoslepého klienta v prostředcích MHD.  

Pro 40 studentů prvního ročníku Fakulty architektury VUT jsme, v rámci projektu "design for all" 

prezentovali problematiku samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých osob ve vnějším i 

vnitřním prostředí.  

Pro přihlášené studenty čtvrtého ročníku téže Fakulty jsme 

připravili zážitkový kurz, který obsahoval i projití přístupových 

cest a prostoru autobusového nádraží u hotelu Grand naslepo. 

Na základě zažitých poznatků studenti vytvořili 2, velice dobře 

zpracované návrhy přístupných řešení tohoto prostoru. Část z 

jednoho návrhu, konkrétně reliéfní plánek nádraží, byl, s 

podporou DPMB a Poradního sboru, také realizován.    

Na základě požadavků klientů jsme vypracovali 8 zcela nových popisů tras a výrazně aktualizovali 

dalších 8, které bylo nutno uvést do souladu s provedenými stavebními úpravami. Mimo to jsme 

vypracovali i popisy tras k deseti vybraným památkám v centru Brna, které budou součástí "Audio 

průvodce pro nevidomé," jehož vydání zajišťuje brněnské Turistické informační centrum.  

v rámci plnění všech úkolů jsme provedli celkem 34 místních šetření v Brně i mimo něj (Břeclav, 

Nedvědice) 

Individuálně jsme poskytli 169 konzultací z oblasti odstraňování AB vidícím a 50 zrakově postiženým 

zájemcům.   

V oblasti popularizace jsme problematiku samostatného cestování nevidomých osob v Brně 

prezentovali v České televizi i v Českém rozhlasu Brno a v denících Mladá fronta dnes, Brněnský deník 

a iDnes. Svou prezentaci jsme měli také na veřejné akci "Neboj se mě." Informace o spolupráci 

Fakulty architektury ČVUT a brněnského TyfloCentra vyšla také v jejich interně vydávaném časopisu. 

V oblasti informovanosti jsme, prostřednictvím konference Brno, rozeslali 137 aktuálně přihlášeným 

odběratelům celkem 87 informací o výlukách a změnách v brněnské i integrované dopravě. Ty by 

měly nevidomým osobám usnadnit samostatné cestování v Brně a JMK. 

 dále tuto problematiku pravidelně prezentujeme na členských shromážděních ZO SONS (2x), na 

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

http://bariery.centrumpronevidome.cz které průběžně aktualizujeme.   

 

 

Ke dni 14. 2. 2020  

zpracoval Josef Konečný 

 

http://bariery.centrumpronevidome.cz/

