DEN BEZ BARIÉR 2020
Čtyři odstíny bezbariérovosti

čtvrtek 17. září 2020

8:30 – 13:30

Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy
Jungmannova 35, Praha 1 (přízemí Škodova paláce)
Přednáškový den (nejen) pro odbornou veřejnost – přední odborníci na bezbariérovou
přístupnost veřejného prostoru jsou připraveni sdílet své zkušenosti s úředníky veřejné správy,
projektanty, architekty, investory i studenty středních škol zaměřených na stavebnictví, architekturu
a design. Vstup ZDARMA.
Po celou dobu akce je možno individuálně konzultovat v oblasti technických řešení pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace a grantového schématu hl. města Prahy na
odstraňování bariér ve veřejném prostoru.
Interaktivní program: Vyzkoušejte si manipulaci s kompenzačními pomůckami pro zdravotně
handicapované osoby – pohyb na vozíku a chůzi s pomocí bílé hole. Aktivita se bude odehrávat
ve venkovním prostoru u Quadria (u zadního východu ze Škodova paláce do ulice Charvátova) po
celou dobu trvání akce od 8:30 – 13:30.
PROGRAM
8:30 – 9:10
Jak vnímá většinová společnost osoby se zdravotním postižením?
Vyzkoušet znamená pochopit. Michal Prager
9:15 – 10:15
Odstín první: Dostupnost informací
Mapa přístupnosti. Karolína Klímová, ODO MHMP
Mapy bez bariér. Petr Hazuza, Nadace Charty 77 I Konto Bariéry
Vozejkmap. Marek Váša, CZEPA
Informace o provozu MHD v době koronavirové karantény. Filip Drápal, ROPID
10:20 – 11:20
Odstín druhý: Praha - dobré místo k žití
Úprava veřejného prostoru, jak velí zákon. Karolína Klímová, ODO MHMP
Granty HMP na odstraňování bariér ve veřejném prostoru v Praze. Jaroslav Hájek, ODO MHMP
Technické řešení bezbariérově přístupných toalet. Jan Tomandl, POV
11:30 – 12:30
Odstín třetí: Dopravit se tam, kam potřebuji
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze. Jaroslav Hájek, ODO MHMP
Přestupní uzly z hlediska osob nevidomých a slabozrakých. Marie Málková, SONS ČR
12:40 – 13:30
Odstín čtvrtý: Život je kompromis
Případová studie: Rekonstrukce Vítězného náměstí. Martin Špičák, IPR HMP

Ing. arch. Jan Tomandl,
doktorand a výzkumný pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze, od roku 2012 se v Pražské
organizaci vozíčkářů věnuje konzultační činnosti v oblasti odstraňování bariér ve veřejném prostoru,
na dopravních i pozemních stavbách.
Kontakt: tomandl@pov.cz
Ing. Petr Hazuza,
Absolvent Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Dlouhodobě se věnuje oblasti otevřených dat,
informačnímu a znalostnímu inženýrství a bezbariérovému užívání staveb. Od roku 2011 pracuje pro
Nadaci Charty 77 | Konto Bariéry. V současné době v rámci organizace koordinuje projekt Mapy bez
bariér. Kontakt: petr.hazuza@bariery.cz
Ing. arch. Martin Špičák,
absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Praktické zkušenosti nasbíral v ateliérech 4ds,
Baukumst, Headhand a RKAW, spoluzaložil studio placemakers.cz zaměřené na městské plánování
a participaci. V současnosti působí v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl.
m. Prahy a také jako hlavní architekt města Neratovice. Kontakt: spicak@ipr.praha.eu
Ing. Marie Málková
působí od roku 2014 ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, v Metodickém centru
odstraňování bariér. Soustřeďuje se zejména na veřejný prostor a dopravní stavby.
Kontakt: malkova@sons.cz

Bc. Michal Prager, MBA,
radní pro sociální věci a zdravotnictví MČ Praha 14. Odstraňování bariér se věnuje od roku 2008
a působí jako lektor prožitkových workshopů v komunikaci s lidmi s postižením.
Kontakt: michal.prager@praha14.cz

Ing. Filip Drápal,
absolvent fakulty dopravní ČVUT v Praze. V organizaci ROPID má na starosti marketing
a komunikaci. Zároveň je tiskovým mluvčím organizace ROPID a věnuje se také problematice
standardů kvality.
Kontakt: drapal.filip@ropid.cz
Marek Váša,
vášnivý cestovatel na vozíku a aktivní uživatel digitálních technologií. Pro svůj samostatný pohyb
vyžaduje bezbariérovost a neuznává náhradní řešení. Své zkušenosti promítá do aplikace
VozejkMap, který v současné době řídí a inovuje.
Kontakt: vozejkmap@czepa.cz
Mgr. Karolína Klímová,
fyzický geograf s praxí v oblasti komunitního plánování, Místní agendy 21 a environmentálního vzdělávání; působí na
oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP v oblasti rozvoje pěší dopravy a odstraňování bariér ve veřejném
prostoru. Kontakt: karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304
Bc. Jaroslav Hájek,
jako referent oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP se věnuje agendě bezbariérové přístupnosti veřejného
prostoru se zaměřením na dopravní stavby, od ledna 2018 administruje grantové schéma HMP na odstraňování bariér
ve veřejném prostoru.
Kontakt: jaroslav.hajek@praha.eu, tel. 236 002 121

Zajistěte si místo - registrujte se on-line na https://forms.gle/xBB6iDjSYffFPJtP9.
Hromadné registrace u koordinátora akce: Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu.
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