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PŘES BARIÉRY

Informační rozcestník 
pro snadné putování Prahou

I. PRAHA – SLOVO ÚVODEM

Publikací věnovaných Praze vyšlo již nepřeberné 
množství. Na  pultech knihkupectví i  informačních 
center lze najít knihy a brožury o hlavním městě z roz-
ličných pohledů. Cílem této publikace je nabídnout 
souhrnnou informaci o Praze z hlediska osob s omeze-
nou schopností pohybu.
Brožura má být především užitečným pomocníkem 
domácím i zahraničním turistům s pohybovým ome-
zením. Je zdrojem odkazů na důležité instituce a infor-
mační weby a vodítkem, jak se zorientovat v možnos-
tech, které hlavní město lidem s postižením nabízí.

Pražská organizace vozíčkářů
www.pov.cz
www.presbariery.cz

Pražská organizace vozíčkářů (POV) je sdružením 
osob s omezenou schopností pohybu, jejich rodin-
ných příslušníků a  přátel. POV vznikla v  roce 1991. 
Svých cílů se POV snaží dosáhnout prostřednictvím 
široké škály činností, které jsou v  zásadě trojího 
druhu: cílem koncepční práce je zlepšit legislativní 
podmínky či veřejnou informovanost a  přispět tak 
k odstranění bariér v architektuře, dopravě nebo za-
městnání, poradenství slouží k  poskytnutí pomoci 
lidem v  obtížné situaci a  rozmanité služby zajišťo-
vané POV představují řešení konkrétních nesnází 
souvisejících se životem s postižením.
POV je iniciátorem vzniku jednotné metodiky ma-
pování přístupnosti objektů v  ČR. Praktickým vý-
stupem projektu určeným běžnému uživateli je 
databáze objektů, která obsahuje informace o  pa-
rametrech zmapovaných staveb a  hodnocení pří-
stupnosti. Databáze je k dispozici na internetových 
stránkách www.presbariery.cz.
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II. INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRO TURISTY

Prague City Tourism  
(Pražská informační služba)
www.praguecitytourism.cz
tourinfo@prague.cz
Prague City Tourism (PCT) poskytuje služby nejen tu-
ristům, ale i občanům hlavního města Prahy a blízkého 
okolí. Nabízí širokou škálu aktuálních informací, včetně 
přehledu kulturních akcí v Praze. Turistům představuje 
i jednotlivé nabídky a události v metropoli. V informač-
ních centrech PCT na  turisticky frekventovaných mís-
tech Prahy má veřejnost možnost získat zdarma mapy 
a brožury s informacemi o dopravě, důležitých telefon-
ních číslech, volnočasových aktivitách ve  městě a  ze-
jména o historických pamětihodnostech Prahy.
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Informační centra PCT

Informační centrum PCT
Staroměstské náměstí
Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

U hlavního vstupu jsou + 2 schody (výška 2x 10 cm). 
Jednokřídlé dveře (šířka 119 cm) se otevírají mecha-
nicky směrem dovnitř. U vstupu není zvonek. Manipu-
lační prostor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 
103 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 9.00 – 19.00 hodin

Informační centrum PCT Na Můstku
Rytířská 12, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

U hlavního vstupu je + 1 schod (výška 2 - 6 cm). Vstupní 
dvoukřídlé dveře (šířka 2x 128 cm) se otevírají mecha-

nicky směrem ven. U vstupu není zvonek. Násle-
dující dvoukřídlé dveře se otevírají automaticky 

do stran. Šířka průchodu je dostatečná. Interi-
ér je prostorný. Pult je ve výšce 112 cm.

Provozní doba:
pondělí – neděle 9.00 – 19.00 hodin
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Informační centrum PCT 
Václavské náměstí
Václavské náměstí, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum se nachází při křížení Václavského 
náměstí s ulicí Štěpánská, má formu kiosku, do interié-
ru se nevstupuje. Pult je ve výšce 100 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 10.00 – 18.00 hodin

Informační centrum PCT 
Letiště Ruzyně
Příletová hala, Terminál 1, Praha 6

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum se nachází v příletové hale letiště, 
Terminálu 1. Dvoukřídlé dveře příletové haly se oteví-
rají automaticky do stran. Šířka průchodu je dostateč-
ná. Informační centrum má formu kiosku, do interiéru 
se nevstupuje. Pult je ve výšce 123 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 8.00 – 20.00 hodin

Informační centrum PCT 
Letiště Ruzyně
Příletová hala, Terminál 2, Praha 6

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum se nachází v  přízemní příletové 
hale letiště, Terminálu 2. Dvoukřídlé dveře příletové 
haly se otevírají automaticky do stran. Šířka průchodu 
je dostatečná. Informační centrum má formu kiosku, 
do interiéru se nevstupuje. Pult je ve výšce 120 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 8.00 – 20.00 hodin
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Agentura CzechTourism
www.czechtourism.cz
www.kudyznudy.cz

Internetové stránky nabízejí komplexní informace 
o  České republice. Jsou zde tipy na  dovolenou, pře-
hled turisticky atraktivních míst jako jsou hrady, zám-
ky, jeskyně či ZOO. Stránky také uvádějí přehled všech 
památek UNESCO v  České republice a  nabízejí infor-
mace o  českých lázních a  golfových resortech. Infor-
mace o přístupnosti jsou zde uvedeny pouze okrajově.

Informační centra agentury CzechTourism

Informační centrum CzechTourism 
Staroměstské náměstí
Staroměstské náměstí 5, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum se nachází při budově MMR na Sta-
roměstském náměstí. Jednokřídlé dveře se otevírají au-
tomaticky směrem do strany. Šířka průchodu je dosta-
tečná. Interiér je prostorný. Pult je ve výšce 76 cm.
Provozní doba:
pondělí – pátek 9.00 – 18.00 hodin
sobota – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Informační centrum CzechTourism 
Vinohradská
Vinohradská 46, Praha 2

Informace o přístupnosti objektu:

U vstupu jsou + 2 schody. Vstupní dveře objektu jsou 
dvoukřídlé (šířka 2x 80 cm) a otevírají se mechanicky 
směrem ven. U vstupu není zvonek. Manipulační pro-
stor v interiéru je dostatečný. Pult je ve výšce 81 cm.
Provozní doba:
pondělí – pátek 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
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III. DOPRAVA

Městská hromadná doprava
www.ropid.cz
www.dpp.cz

Údaje o městské hromadné dopravě obecně i speciální 
informace o dopravě z pohledu cestujících s postižením 
jsou k  dispozici na  webových stránkách Dopravního 
podniku hlavního města Prahy (DPP). Přístupnosti MHD 
pro osoby s omezenou schopností pohybu se na těch-
to stránkách věnuje kapitola „Bezbariérové cestování“ 
– www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/, kde je k  dis-
pozici seznam přístupných stanic metra a aktuální stav 
technických zařízení. Odkaz rovněž nabízí informaci 
o garantovaných nízkopodlažních linkách a zvláštní lin-
ce H1 zajišťující přepravu osob s omezenou schopností 
pohybu na vozících. Další užitečné informace poskytne 
cestujícím vyhledávač spojení http://spojeni.dpp.cz/, 
kde uživatel nalezne údaje o přístupnosti hledané za-
stávky včetně fotogra�e.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vo-
dícího psa, pokud se přepravují současně s tímto drži-
telem, mohou využívat služeb MHD zdarma. Zvýhod-
něné tarifní podmínky se vztahují pouze na  občany 
ČR, pro cizince s omezenou schopností pohybu platí 
standardní jízdné.

Linka AE (Airport Express)
www.dpp.cz/linka-ae-airport-express/

Speciální autobusová linka zajišťuje nízkopodlažními 
autobusy (s  rozšířeným prostorem pro uložení zava-
zadel) přímé propojení letecké, železniční a  městské 
hromadné dopravy na trase Hlavní nádraží – Náměstí 
Republiky – Masarykovo nádraží – Dejvická – Letiště 
Václava Havla, a to od 5.30 do 22.30 hodin. V zastáv-
kách Masarykovo nádraží a Náměstí Republiky lin-
ka zastavuje pouze ve směru Hlavní nádraží, a to pou-
ze pro výstup.

Linka má odlišné tarifní podmínky než běžná MHD. Pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P neplatí zvýhodněné jízdné.



9

Informační střediska DPP

Infocentrum DPP Můstek
vestibul stanice metra Muzeum, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentrum se nachází v  nepřístupném podpovr-
chovém vestibulu stanice metra Můstek. Jednokřídlé 
dveře (šířka 89 cm) se otevírají automaticky směrem 
do strany. Manipulační prostor v interiéru je dostateč-
ný. Pult je ve výšce 100 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 7.00 – 21.00 hodin

Infocentrum DPP Hlavní nádraží
vestibul Hlavního nádraží Praha, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum se nachází ve  společném povr-
chovém vestibulu vlakového nádraží a stranice metra. 
Dvoukřídlé dveře vestibulu se otevírají automaticky 
do  stran. Šířka průchodu je dostatečná. Informační 
centrum má formu kiosku, do interiéru se nevstupuje. 
Pult je ve výšce 122 cm.
Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 22.00 hodin
sobota – neděle 7.00 – 21.00 hodin

Infocentrum DPP Anděl
vestibul stanice metra Anděl, Praha 5

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentrum se nachází v  přístupném povrchovém 
vestibulu stanice metra Anděl (výstup směrem k ulici 
Plzeňská). Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 83 cm, 
vedlejší křídlo šířka 85 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. Manipulační prostor v interiéru je dosta-
tečný. Pult je ve výšce 120 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 7.00 – 21.00 hodin
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Infocentrum DPP Hradčanská
vestibul stanice metra Anděl, Praha 6

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentrum se nachází v  podpovrchovém vestibulu 
stanice metra Hradčanská, přístupném pouze (!) z ulič-
ní úrovně, od povrchové zastávky tramvaje. Propoje-
ní je zajištěno výtahem (automaticky otevírané dve-
ře o  šířce 90 cm; klec šírka 101 cm, hloubka 156 cm) 
z chodníku proti zastávce tramvají ve směru z centra. 
Manipulační prostor v  interiéru je dostatečný. Pult je 
ve výšce 100 cm.
Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 20.00 hodin
sobota 9.30 – 17.00 hodin

Infocentrum DPP Nádraží Veleslavín
vestibul stanice metra Nádraží Veleslavín, 
Praha 6

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentrum se nachází v přístupném podpovrchovém 
vestibulu stanice metra Nádraží Veleslavín. Propojení 
uliční úrovně, vestibulu a nástupiště je zajištěno výta-
hem (automaticky otevírané dveře šířka 120 cm; klec 
šířka 132 cm, hloubka 228 cm). Jednokřídlé dveře in-
focentra (šířka 82 cm) se otevírají mechanicky směrem 
ven. Manipulační prostor v  interiéru je dostatečný. 
Pult je ve výšce 96 cm.
Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 20.00 hodin
sobota 9.30 – 17.00 hodin
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Infocentrum DPP MHMP
přízemí budovy MHMP,
Jungmannova 29, Praha 1

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentrum se nachází ve vstupní hale MHMP vpra-
vo. Rampa ve dveřích má sklon 33,3 % a délku 50 cm, 
vstupní dveře (šířka 110 cm) se otevírají směrem ven. 
Pult je ve výšce 81 cm.
Provozní doba:
pondělí – čtvrtek 8.00 – 18.00 hodin,
pátek 8.00 – 16.00 hodin

Infocentrum DPP Letiště, Terminál 1
příletová hala Terminálu 1
Praha 6

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum DPP se nachází v přízemí Termi-
nálu 1. Dvoukřídlé dveře příletové haly se otevírají 
automaticky do  stran. Šířka průchodu je dostatečná. 
Informační centrum má formu kiosku, do interiéru se 
nevstupuje. Pult je ve výšce 123 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 7.00 – 21.00 hodin

Infocentrum DPP Letiště, Terminál 2
příletová hala Terminálu 2
Praha 6

Informace o přístupnosti objektu:

Informační centrum DPP se nachází v přízemí Termi-
nálu 2. Dvoukřídlé dveře příletové haly se otevírají 
automaticky do  stran. Šířka průchodu je dostatečná. 
Informační centrum má formu kiosku, do interiéru se 
nevstupuje. Pult je ve výšce 120 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 7.00 – 21.00 hodin
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Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc
www.�orenc.cz
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc (ÚAN Pra-
ha Florenc) odbavuje dálkové vnitrostátní i  meziná-
rodní linky autobusů. Je situováno v dopravním uzlu 
centra hlavního města a je otevřeno veřejnosti v době 
od 3.00 do 00.30 hodin v návaznosti na příjezdy a od-
jezdy pravidelných linek. V  bezbariérově přístupné 
Nové odbavovací hale je cestujícím k dispozici před-
prodej jízdenek a informace o dopravních spojeních, 
bezbariérové sociální zařízení a další služby.
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Informační centrum ÚAN Praha Florenc
Nová odbavovací hala Florenc
Praha 8

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentrum se nachází v přístupné odbavovací hale 
a má formu kiosku. Pult je ve výšce 120 cm.
Provozní doba:
pondělí – neděle 5.00 – 24.00 hodin

Letiště Václava Havla
www.prg.aero
Letiště Václava Havla je provozovatelem nejvýznamněj-
šího mezinárodního letiště v  České republice. Prostory 
Terminálů 1 a 2 jsou bezbariérově přístupné. Cestujícím 
s omezenou schopností pohybu je k dispozici rovněž bez-
bariérové sociální zařízení, parkoviště a asistenční služba.

Informační centra Terminál 1 a Terminál 2

Informace o přístupnosti objektu:

Infocentra se nacházejí v příletových i odletových halách 
obou terminálů a mají formu kiosku. Pulty jsou ve výš-
ce 123 cm. Přízemí a 1. patro Terminálu 2 spojuje výtah 
(dveře šířka 110 cm; klec šířka 139 cm, hloubka 150 cm).

Provozní doba všech infocenter je uvedena na:
www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/kontakty/informac-
ni-sluzby/.

Individuální doprava
Individuální doprava představuje pro cestující se 
zdravotním omezením bezbariérovou alternativu 
k  dopravě hromadné, která je v  tomto ohledu ne-
komplexní. Jedná se často o dotovanou službu. Dr-
žitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají zvýhodněné jízdné. 
Přeprava je většinou zajišťována mikrobusy vybave-
nými zdvižným zařízením nebo rampou. Klienti mo-
hou v rámci této služby využít asistenci při nástupu 

do vozu a výstupu z něj.
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Poskytovatelé individuální dopravy:

HANDICAP-TRANSPORT
tel: +420 602 267 040
e-mail: autodoprava.popelar@centrum.cz 
web: www.handicap-transport.cz
Společnost poskytuje bezbariérovou dopravu urče-
nou držitelům průkazů ZTP a ZTP/P včetně doprovo-
du. Na území hl. města Prahy a v jeho okolí provozuje 
20 mikrobusů vybavených hydraulickou zvedací plo-
šinou nebo nájezdovou rampou. Ceník a  podmínky 
přepravy jsou uvedeny na  internetových stránkách 
společnosti. Společnost provádí transfery z/na letiště.

SOCIETA
tel: +420 778 007 858 
e-mail: dispecink@societa.cz
web: www.societa.cz
Společnost provozuje dispečink a pře-
pravu držitelů průkazů TP, ZTP 
a ZTP/P i osob imobilních. Na úze-
mí hl. města Prahy a  v  jeho okolí 
provozuje mikrobusy vybavené 
elektrickou zdvižnou plošinou. Ce-
ník a  podmínky přepravy jsou uve-
deny na internetových stránkách spo-
lečnosti.

3P
tel: +420 724 654 007
e-mail: pujcovna.czp@centrum.cz
web: www.3p-os.cz
Společnost poskytuje bezbariérovou do-
pravu určenou držitelům průkazů ZTP 
a ZTP/P včetně doprovodu.

TAXIPROVOZICKARE.CZ
tel: +420 776 440 044
e-mail: info@taxiprovozickare.cz
web: www.taxiprovozickare.cz
Služba je nedotovaná a  pro její využití se klient ne-
musí prokázat průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P. Provoz 
je zajištěn vozidly, která jsou vybavena nájezdovou 
plošinou. Ceník a  podmínky přepravy jsou uvedeny 
na internetových stránkách společnosti.
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VOZIMEVOZICKARE.CZ
tel: +420 608 840 614
e-mail: info@vozimevozickare.cz
web: www.vozimevozickare.cz
Služba je nedotovaná a pro její využití se klient nemu-
sí prokázat průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P. Provoz je za-
jištěn dvěma mikrobusy Citroën Jumper a Fiat Ducato, 
které jsou vybaveny elektrohydraulickou plošinou. 
Ceník a podmínky přepravy jsou uvedeny na interne-
tových stránkách společnosti.



16

IV. PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovny nabízejí kompenzační pomůcky pro oso-
by s  omezenou schopností pohybu. Současně po-
skytují poradenskou službu spojenou s následným 
pronájmem pomůcek, mezi které patří vozíky me-
chanické i  elektrické, chodítka a  další. Zapůjčení 
pomůcek je zpoplatněno dle individuálních tarifů 
jednotlivých půjčoven. Někteří poskytovatelé nabí-
zejí možnost dovozu a odvozu pomůcky za úhradu. 
Ceny půjčovného jsou většinou stejné pro občany 
ČR i zahraniční klienty.

POLÁMANÝ MRAVENEČEK
Rybná 681/11, Praha 1
tel: +420 222 313 200
mob: +420 777 709 193, +420 734 605 000
email: pujcovna@zdravotni.cz
web: www.zdravotnicke-potreby-a-
-pomucky.cz/pujcovna-pomucek.
html

SUE RYDER HOME
Michelská 1/7, Praha 4
tel: +420 244 029 111
mob: +420 739 029 235
email: rehabilitace@sue-
-ryder.cz
web: www.sue-ryder.
cz/pujcovna-pomu-
cek.html

MEYRA
Hrusická 2538/5, Praha 4
tel: +420 272 661 430
email: meyra@meyra.cz 
web: www.meyra.cz

3P
Wuchterlova 362/11, Praha 6
tel: +420 224 323 433
mob: +420 724 654 007
email: 3P.poradna@email.cz 
web: www.kpss5.cz/page/6-puj-
covna-pomucek/
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STP ČR
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8
tel: +420 221 890 453
mob: +420 602 647 084
email: michaela.rihackova@gmail.com
web: www.svaztp.cz/projekty/dalsi-projekty/pujcov-
na-komp-pomucek/

Další půjčovny kompenzačních pomůcek lze najít 
na stránkách www.pov.cz v sekci Adresář.
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V. DŮLEŽITÉ INFORMAČNÍ WEBY

PŘES BARIÉRY
www.presbariery.cz
Internetové stránky Pražské organizace vozíčkářů 
nabízejí informace o  přístupnosti veřejných objektů, 
dopravy a zeleně v Praze. Data uvedená k jednotlivým 
stavbám a  parkům jsou ověřená mapováním přímo 
v terénu. Popis objektů obsahuje informace o vstupu, 
interiéru, výtahu a  toaletě. Textová část je doplněna 
přehlednými piktogramy a fotogra�emi. Na stránkách 
lze dále získat informace o tištěných publikacích či ak-
tualitách souvisejících s problematikou architektonic-
kých bariér nebo tematických konferencích, worksho-
pech i úředních jednáních.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (MHMP)
www.praha.eu
www.mapapristupnosti.cz
Portál Magistrátu hl. m. Prahy nabízí obecné i aktuální 
informace o politickém a kulturním dění v metropoli. 
Zveřejňuje oznámení o hromadné dopravě, územním 
plánování a rozvoji města.
Součástí webu jsou programy pražských divadel a  ji-
ných kulturních zařízení. 
Na Mapě přístupnosti najdou uživatelé s pohybovým 
omezením podrobné informace o přístupnosti veřej-
ných budov – muzeí, zdravotnických zařízení, staveb 
pražské památkové rezervace a dalších.

FLY ABOUT PRAGUE
www.�yabout.cz
Webové stránky obsahují databázi možností bezbari-
érového ubytování v  Praze. Poskytují kontaktní úda-
je a  informace o zajímavostech v okolí, přístupnosti 
zařízení hromadnou dopravou. Dále zahrnují popis 
bezbariérového přístupu do  budovy, zdvihacích 
zařízení, vybavení upravených pokojů a hygienic-
kého zázemí, případně přístupnost služeb v uby-
tovacím zařízení. Na stránkách lze najít informa-
ce o přístupnosti vybraných kin a divadel.

ACCESSIBLE PRAGUE
www.accessibleprague.com
Internetové stránky nabízejí služby incomin-
gové agentury Accessible Prague, která se 
specializuje na turisty se sníženou schopností 
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pohybu a  orientace. Vedle běžných průvodcovských 
služeb poskytuje cestovní kancelář svým klientům 
servis v oblasti bezbariérového ubytování, individuál-
ní přepravy a osobní asistence.
Součástí webu je základní informace o  přístupnosti 
vybraných kulturních objektů.

PRAGUE CITY LINE
www.praguecityline.cz
Internetové stránky nabízejí informace o  Praze, její 
historii a dopravním spojení, včetně   nádraží, parko-
višť a  popisu městské hromadné dopravy. Uvádějí 
tipy na  zajímavé poznávací trasy a  tematické výlety, 
kulturní akce i ubytování v hlavním městě. V sekci „Pro 
handicapované“ jsou turistické trasy doporučené ná-
vštěvníkům s omezenou schopností pohybu.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kct.cz
Klub českých turistů (KČT) pořádá turistické akce pro 
své členy i  širokou veřejnost. Na  svých internetových 
stránkách nabízí turistické mapy ČR a další propagační 
materiály. Součástí webu je vyhledávač značených tras 
v celé České republice. V rubrice „Turistika pro všechny“ 
jsou informace určené turistům s handicapem.
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VI. UŽITEČNÉ PUBLIKACE

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI PARKŮ A ZAHRAD 
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1
Autor: Městská část Praha 1 a Pražská organizace vo-
zíčkářů
Rok vydání: 2016
Formát: A5
Počet stran: 142
Publikace nabízí přehledné informace o  přístupnos-
ti parků a zahrad na území Prahy 1 především lidem 
na vozíku. Užitečným pomocníkem může ale být i se-
niorům a rodičům s malými dětmi.
Textová část atlasu je doplněna mapkami a  fotogra-
�emi. Atlas je zdarma k  dispozici v  infocentrech MČ 
Praha  1 a  v  kanceláři Pražské organizace vozíčkářů 
v Benediktské ulici 6, Praha 1.

JINÁ PRAHA – PRŮVODCE PŘÍSTUPNOSTÍ PRAŽ-
SKÝCH PARKŮ II
Autor: Pražská organizace vozíčkářů
Rok vydání: 2014
Formát: A5
Počet stran: 62
Jiná Praha přibližuje přístupnost pražských parků, sou-
visejících památek a  turistických zajímavostí s  ohle-
dem na  speci�cké potřeby návštěvníkům s  pohybo-
vým omezením.
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Publikace je k dispozici zdarma v kanceláři Pražské or-
ganizace vozíčkářů v Benediktské ulici 6, Praha 1.

Kategorizace přístupnosti
Na  základě potřeb klientů s  omezenou schopností 
pohybu a  po  dohodě hlavních organizací a  institucí 
věnujících se problematice architektonických bariér 
vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti 
a  s ní související kategorizace. Ta slouží pro rámcové 
označování míry přístupnosti veřejných budov z uži-
vatelského hlediska, které je z  praktických důvodů 
méně přísné než současná legislativa. Při připomínko-
vání projektů či při vypracovávání návrhů úprav však 
striktně dodržujeme platnou vyhlášku.

Objekt přístupný

•	 Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jed-
ním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez před-
chozí domluvy.

•	 Rampy (mobilní i  pevné) před vstupem i  uvnitř objektu 
mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce 
do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimál-
ně 110 cm.

•	 Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro 
vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je 
maximálně 2 cm.

•	 Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobsluž-
ný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, 
vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Ob-
jekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

•	 Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispo-
zici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo 
v  případě, že jsou všechny ostatní požadavky na  přístup-
nost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. 
(viz vysvětlivky níže).

•	 Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostřed-
ním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu 
jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
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Objekt částečně přístupný

•	 Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje ně-
které z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis 
nesplněných požadavků je uveden v textu.

•	 Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř ob-
jektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při 
délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je 
minimálně 110 cm.

•	 Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška pra-
hů je 2 - 7 cm.

•	 Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní roz-
měr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.

•	 Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, pře-
pravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace 
o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.

•	 Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem 
ke  stávající přístupnosti prostředí v  ČR by požadavek 
na  existenci alespoň WC II. u  objektů částečně přístup-
ných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům 
nepřístupným.

•	 Před vstupem do  objektu je maximálně jeden schod bez 
řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu 
jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt obtížně přístupný nebo 
nepřístupný

•	 Přístup nebo pohyb po  objektu je zvlášť komplikovaný 
(kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu 
jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.
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OVERCOMING BARRIERS

Informational directory for easy wande-
ring around Prague

I. PRAGUE – INTRODUCTION

There are loads of publications about Prague to be 
found in bookstores or tourist information centres – 
di�erent books and brochures on the capital city from 
di�erent perspectives. Our aim is to o�er a publication 
summarising relevant information about Prague from 
disabled persons‘perspective.
This brochure is, �rst of all, a helpful guide to local as 
well as in-coming handicapped tourists; it is a source 
of references to important institutions and informati-
on websites that helps to get an overview of possibili-
ties the capital can o�er to the disabled.

Prague Organisation of Wheelchair Users
www.pov.cz
www.presbariery.cz

Prague Organisation of Wheelchair Users (POV) is an 
association of persons with limited ability to move, 
their families and friends. Founded in 1991, POV fo-
cuses on wide range of activities, which can be basi-
cally divided into three groups: 1. through conceptual 
work it aims to improve legislative conditions or pu-
blic awareness, thus helping to remove the barriers 
in architecture, transport or at work; 2. counselling 
serves to help people in di�cult situations and 3. va-
rious services provided by POV present solutions to 
speci�c handicap-related inconveniences.
POV initiated the uniform accessibility mapping 
methodology in the Czech Republic. Result of this 
project is a database containing information on pa-
rameters of the mapped building and its accessibility 
rating. The database is available on the internet web 
pages www.presbariery.cz.
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II. TOURIST INFORMATION CENTRES

Prague City Tourism
www.praguecitytourism.cz
tourinfo@prague.cz
Prague City Tourism (PCT) o�ers its services not only 
to tourists but also to Prague citizens, who can �nd 
there plenty of topical information including cultural 
events in the capital. PCT information centres placed 
in spots frequented by tourists provide public with 
free maps and brochures on public transport, impor-
tant phone numbers, leisure-time activities and, parti-
cularly, historical sights of Prague.
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PCT Information Centres

PCT Information Centre Staroměstské 
náměstí (Old Town Square)
Staroměstské náměstí 1, Prague 1

Information on accessibility:

There are two steps (2x 10 cm high) at the main en-
trance. Single door (119 cm wide) opens mechanically 
inwards. A doorbell is missing at the entrance. Interior 
handling area is su�cient. The counter is 103 cm abo-
ve the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 9.00 – 19.00

PCT Information Centre Na Můstku
Rytířská 12, Prague 1

Information on accessibility:

There is one step (2 - 6 cm high) at the main en-
trance. Double doors (2x 128 cm wide) open 

mechanically outwards. A doorbell is missi-
ng at the entrance. Following double do-

ors open automatically sideways. Width 
of the passage is su�cient. Interior 

handling area is spacious. The count-
er is 112 cm above the �oor.

Operating time:
Monday – Sunday 9.00 – 19.00
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PCT Information Centre Václavské
náměstí (Wenceslas Square)
Václavské náměstí, Prague 1

Information on accessibility:

The information centre is located at the intersection 
of Wenceslas Square and the Štepánská street. It takes 
the form of a kiosk without entrance into the interior. 
The counter is 100 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Saturday 10.00 – 18.00

PCT Information Centre 
Václav Havel Airport
Arrival Hall, Terminal 1, Prague 6

Information on accessibility:

The information centre is located in the arrival hall of 
Terminal 1. Double doors of the arrival hall open auto-
matically sideways. Width of the passage is su�cient. 
The information centre takes the form of a kiosk wit-
hout entrance into the interior. The counter is 123 cm 
above the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 8.00 – 20.00

PCT Information Centre 
Václav Havel Airport
Arrival Hall, Terminal 2, Prague 6

Information on accessibility:

The information centre is located in the arrival hall 
(ground �oor) of Terminal 2. Double doors of the arri-
val hall open automatically sideways. Width of the 
passage is su�cient. The information centre takes the 
form of a kiosk without entrance into the interior. The 
counter is 120 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 8.00 – 20.00
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The CzechTourism agency
www.czechtourism.com

The internet websites of The CzechTourism agency of-
fer complex information on the Czech Republic. You 
can �nd holiday tips there and a list of attractive pla-
ces such as castles, chateaus, caves or zoos. The web 
pages also comprise all UNESCO sites in the Czech Re-
public. Besides this, there is information on Czech spas 
and golf resorts. Information on accessibility appears 
only marginally.

CzechTourism Information Centres

CzechTourism Information Centre Staro-
městské náměstí (Old Town Square)
Staroměstské náměstí 5, Praha 1

Information on accessibility:

The information centre is located in city centre on the 
Old Town Square. Single door opens automatically side-
way. Width of the passage is su�cient. Interior handling 
area is su�cient. The counter is 76 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Friday 9.00 – 18.00
Saturday – Sunday 10.00 – 17.00

CzechTourism Information Centre 
Vinohradská
Vinohradská 46, Praha 2

Information on accessibility:

There are two steps at the main entrance. Double 
doors (2x 80 cm wide) open mechanically outwards. 
A doorbell is missing at the entrance. Interior handling 
area is su�cient. The counter is 81 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Friday 8.30 – 12:00, 13.00 – 16.00
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III. TRANSPORT

Public Transport
www.ropid.cz
www.dpp.cz

Both general and special information on public trans-
port related to wheelchair users is available on the 
websites of Prague Transport Company – Dopravní 
podnik hlavního města Prahy (DPP). In the chapter 
„Barrier-free Travel“ - www.dpp.cz/en/barrier-free-
-travel/ dealing specially with the public transport 
accessibility for persons with limited ability to move 
is a  list of accessible metro stations and current sta-
te of technical equipment. Further on, this reference 
renders information on guaranteed low-�oor lines as 
well as the special line H1 
securing transporta-
tion of persons 
with limited 
ability to 
move 
on 
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wheelchairs. Other relevant information is to be found 
on the websites http://spojeni.dpp.cz/, where the user 
can look up details about the searched line stop inclu-
ding a photo.
ZTP (person with disability and handicap) and ZTP/P 
(person with severe disability and handicap needing 
a  guide) card holders travel free of charge; public 
transport free tickets also relate to their guides and 
guide dogs, should they travel with them.  Preferen-
tial tari� conditions relate only to Czech citizens, fore-
igners with limited ability to move pay standard fare.

AE Line (Airport Express)
www.dpp.cz/en/bus-ae-airport-express/

Special low-�oor bus line (with expanded space for lu-
ggage) provides direct interconnection of air, railway 

and public transport on the route Hlavní nádraží 
(Central Station) – Náměstí Republiky – Ma-

sarykovo nádraží – Dejvická – Letiště 
Václava Havla (Václav Havel Airport); 

from 5.30 to 22.30. The tari� con-
ditions of this line di�er from 

those of public transport. The 
line stops in the Masaryko-

vo Nádraží and Náměstí 
Republiky  only in the 

direction of Hlavní 
nádraží (departure 
only).

There is no dis-
count fare for ZTP 
(person with disa-
bility and handi-
cap) and ZTP/P 
(person with 
severe disability 
and handicap 
needing a guide) 
card holders.
Prague City Trans-

port (DPP) Infor-
mation Centre:
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Můstek Information Centre
Můstek metro station vestibule
Prague 1

Information on accessibility:

The information centre is located in the inaccessible 
vestibule of Můstek metro station. Single door (89 cm 
wide) opens automatically sideway. Interior handling 
area is su�cient. The counter is 100 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 7.00 – 21.00

Central Station Information Centre
Central Station vestibule (street-level), 
Prague 1

Information on accessibility:

The information centre is located in  the  departure 
hall at  Prague Main Railway Station at  the  entrance 
to  the  metro station. Double doors of the hall open 
automatically sideways. Passage width is su�cient. 
The information centre takes the form of a kiosk wit-
hout entrance into the interior. The counter is 122 cm 
above the �oor.
Operating time:
Monday – Friday 6.00 – 22.00
Saturday – Sunday 7.00 – 21.00
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Anděl Information Centre
Anděl metro station vestibule (street-level),
Prague 5

Information on accessibility:

The information centre is located in the accessible ves-
tibule of Anděl metro station (exit to Plzeňská Street). 
Double doors (main door 83 cm wide, side door 85 cm 
wide) open mechanically outwards. Interior handling 
area is su�cient. The counter is 120 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 7.00 – 21.00

Hradčanská Information Centre
Hradčanská metro station vestibule
Prague 6

Information on accessibility:

The information centre is located in the vestibule of 
Hradčanská metro station, accessible from the street-
-level only, not from the metro platform. Connection 
of the street-level and the metro station vestibule is 
facilitated by a  lift (automatic door: width 90 cm; ca-
bin: width 101 cm, depth 156 cm).
Double doors of the information centre (2x 90 cm 
wide) open mechanically outwards. Interior handling 
area is su�cient. The counter is 100 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Friday 6.00 – 20.00
Saturday 9.30 – 17.00
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Nádraží Veleslavín Information Centre
Nádraží Veleslavín metro station vestibule, 
Prague 6

Information on accessibility:

The information centre is located in the accessible ves-
tibule of Nádraží Veleslavín metro station. Connection 
of the street-level, vestibule and the metro platform 
is facilitated by a  lift (automatic door: width 120 cm; 
cabin: width 132 cm, depth 228 cm).
Single door of the information centre (82 cm wide) 
opens mechanically outwards. Interior handling area 
is su�cient. The counter is 96 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Friday 6.00 – 20.00, Saturday 9.30 – 17.00

Prague Municipality Information Centre
Ground �oor of Municipality building, 
Jungmannova 29, Prague 1

Information on accessibility:

The information centre is located in the foyer of Prague 
Municipality building on the right. The approach wedge 
to the door is leading upwards over one 33.3 % tilted and 
50 cm long step, the entrance door (110 cm wide) opens 
outwards. The counter is 81 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Thursday 8.00 – 18.00,
Friday 8.00 – 16.00

Airport Information Centre, Terminal 1
Terminal 1 Arrival Hall, Prague 6

Information on accessibility:

The information centre is located on the ground �oor of 
Terminal 1. Double doors of the arrival hall open auto-
matically sideways. Passage width is su�cient.  The infor-
mation centre takes the form of a kiosk without entrance 
into the interior. The counter is 123 cm above the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 7.00 – 21.00
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Airport Information Centre, Terminal 2
Terminal 2 Arrival Hall, Prague 6

Information on accessibility:

The information centre is located on the ground �oor 
of Terminal 2. Double doors of the arrival hall open au-
tomatically sideways. Passage width is su�cient.  The 
information centre takes the form of a kiosk without 
entrance into the interior. The counter is 120 cm above 
the �oor.
Operating time:
Monday – Sunday 7.00 – 21.00
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Praha Florenc Central Bus Station
www.�orenc.cz
Both national and international coach lines are 
dispatched from the Praha Florenc Central Bus Stati-
on, which is located in the intersection of the capital 
centre and opens to public between 03:00 and 00:30 
following the regular coach line arrivals and departu-
res. Passengers are provided with the ticket o�ce and 
transport links information o�ce, barrier-free sanitary 
facilities and other services in the accessible new ter-
minal hall.
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Praha Florenc Central Bus Station
New Terminal Hall, Florenc, Prague 8

Information on accessibility:

The information centre is located in the accessible ter-
minal hall and takes the form of a kiosk. The counter is 
120 cm above the �oor.
Operating time:
daily 5.00 – 24.00

Václav Havel Airport
www.prg.aero
Václav Havel Airport is the most important internatio-
nal airport in the Czech Republic. Premises of Terminal 
1 and 2 are fully accessible. Passengers with limited abi-
lity to move are also provided with barrier-free sanitary 
facilities, parking places and assistance services.

  Terminal 1 and Terminal 2 
  Information Centers

Information on accessibility:

The information centers are located in the 
arrival and departure halls of both terminals 
and they take the form of a kiosk. The coun-
ter is always 123 cm above the �oor. The 
ground and the �rst �oor of Terminal 2 are 
connected with a  lift (door width 110 cm; 
cage width 139 cm, depth 150 cm).
Operating times of information centers 
could be found on www.prg.aero/en/pra-

gue-airport/contacts/information-services/.

Individual transport
Passengers with handicap are also provided 

with individual transport as an alternative to pu-
blic transport which is from this perspective inade-

quate. It is partly subsidized by Prague Municipality 
or local district authorities. ZTP (person with disabi-
lity and handicap) and ZTP/P (person with severe di-
sability and handicap needing a guide) card holders 
travel on discounted fares. Transport is usually pro-
vided by minibuses with a  lifting device or a  ramp. 
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Along with it, clients can use assistance services 
when getting on and o�.

Individual transport providers:

HANDICAP-TRANSPORT
tel: +420 602 267 040
e-mail: autodoprava.popelar@centrum.cz
web: www.handicap-transport.cz/en/
The company provides ZTP (person with disability 
and handicap) and ZTP/P (person with severe disabi-
lity and handicap needing a guide) card holders with 
barrier-free transport including assistance. They ope-
rate 20 minibuses equipped with a  hydraulic lifting 
platform or a lifting ramp driving around Prague and 
its surroundings. Prices and transportation conditions 
are listed on their websites. The company runs shuttle 
buses to/from the airport.

SOCIETA
tel: +420 778 007 858 
e-mail: dispecink@societa.cz
web: www.societa.cz
The company deals with dispatching and transferring 
ZTP (person with disability and handicap) and ZTP/P 
(person with severe disability and handicap needing 
a  guide) card holders and immobile persons. They 
operate minibuses equipped with an electric lifting 
platform driving around Prague and its surroundings. 
Prices and transportation conditions are listed on their 
websites.

3P
tel: +420 724 654 007
e-mail: pujcovna.czp@centrum.cz
web: www.3p-os.cz
The company provides ZTP (person with disability and 
handicap) and ZTP/P (person with severe disability 
and handicap needing a guide) card holders with ba-
rrier-free transport including assistance.
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TAXIPROVOZICKARE.CZ
tel: +420 776 440 044
e-mail: info@taxiprovozickare.cz
web: www.taxiprovozickare.cz
As the service is not subsidized, the client does not 
need the TP (person with handicap), ZTP (person with 
disability and handicap) and ZTP/P (person with seve-
re disability and handicap needing a guide) card. The 
operation is ensured by cars equipped with a drive-up 
platform. Prices and transportation conditions are lis-
ted on their websites.

VOZIMEVOZICKARE.CZ
tel: +420 608 840 614
e-mail: info@vozimevozickare.cz
web: www.vozimevozickare.cz
As the service is not subsidized, the client does not 
need the TP (person with handicap), ZTP (person with 
disability and handicap) and ZTP/P (person with seve-
re disability and handicap needing a guide) card. The 
operation is ensured by two Citroën Jumper and Fiat 
Ducato minibuses equipped with an electro-hydraulic 
platform. Prices and transportation conditions are lis-
ted on their websites.
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IV. ASSISTIVE AID RENTALS

Rentals o�er assistive aids for persons with limited 
ability to move. Besides this, they provide counselling 
services with subsequent aid rental, such as mechani-
cal and electric wheelchairs, walkers, etc. The rent is 
charged according to individual rental tari�s. Some 
providers also o�er charged aid delivery and disposal. 
Rental prices are mostly the same for Czech citizens 
and foreign clients.

POLÁMANÝ MRAVENEČEK
Rybná 681/11, Praha 1
tel: +420 222 313 200
mob: +420 777 709 193, +420 734 605 000
email: pujcovna@zdravotni.cz
web: www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz/
pujcovna-pomucek.html

SUE RYDER HOME
Michelská 1/7, Praha 4
tel: +420 244 029 111
mob: +420 739 029 235
email: rehabilitace@sue-ryder.cz
web: www.sue-ryder.cz/pujcovna-pomucek.html

MEYRA
Hrusická 2538/5, Praha 4
tel: +420 272 661 430
email: meyra@meyra.cz 
web: www.meyra.cz

3P
Wuchterlova 362/11, Praha 6
tel: +420 224 323 433
mob: +420 724 654 007
email: 3P.poradna@email.cz 
web: www.kpss5.cz/page/6-pujcovna-pomucek/

STP ČR
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8
tel: +420 221 890 453
mob: +420 602 647 084
email: michaela.rihackova@gmail.com
web: www.svaztp.cz/projekty/dalsi-projekty/pujcov-
na-komp-pomucek/
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More assistive aid rentals are to be found on the web-
sites www.pov.cz in „Adresář“ (Directory) section.
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V. IMPORTANT INFORMATION WEBSITES

PŘES BARIÉRY (OVER BARRIERS)
www.presbariery.cz

The internet websites of Prague Organisation of Whe-
elchair Users o�er information on accessibility of pu-
blic buildings, transport and parks in Prague. The re-
lated data are veri�ed by �eld mapping. Description 
of each item comprises information on the entrance, 
interior, lift and lavatory. The text part is accompanied 
by pictograms and illustrative photos. The web pages, 
further on, o�er information on printed publications 
or news related to architectural barriers or thematic 
conferences, workshops and o�cial proceedings.

Prague City Hall (MHMP)
www.praha.eu
www.mapapristupnosti.cz

Prague Municipality portal o�ers general as well as to-
pical information about political and cultural life in the 
capital city. It informs about public transport, urban 
planning and development. Part of the web pages is 
a  programme of Prague theatres and other cultural 
events. The users will mobility limitations can �nd the 
information about accessibility of public buildings - 
museums, medical buildings, the 
Prague Historical Reserve 
and many others - 
on the Map of 
Accessibil ity 
( w w w. m a -
papristup-
nosti.cz).
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FLY ABOUT PRAGUE
www.�yabout.cz

The websites comprise a  database of barrier-free 
accommodation in Prague. They provide contacts and 
information on points of interest and public transport 
accessibility. Moreover, they encompass descriptions 
of barrier-free access to the building, lifting device, 
room and sanitary facilities or service accessibility. On 
the websites is to be found information on selected 
cinemas and theatres.

ACCESSIBLE PRAGUE
www.accessibleprague.com

The internet pages o�er the services of Accessible Pra-
gue incoming travel agency that specializes in tourists 
with reduced mobility. Besides common guide servi-
ces, the travel agency provides clients with barrier-
-free accommodation, individual transport and perso-
nal assistance services. The websites encompass basic 
information on accessibility of selected cultural sites.

PRAGUE CITY LINE
www.praguecityline.cz

The internet web pages o�er information on Prague, 
its history and transport connection including railway 
stations, car parks and public transport description. 
They recommend interesting cognitive routes, the-
matic trips, culture events and accommodation in the 
capital. Tourist routes recommended to visitors with 
limited ability to move are placed in „For the handi-
capped“section.

CZECH TOURISTS‘CLUB
www.kct.cz

Czech Tourists‘Club organizes tourist events for its 
members and general public.  On their websites they 
o�er tourist maps of the Czech Republic and other 
promotional materials. Part of the websites is internet 
search engine of marked trails in the whole country. 
„Tourism for everybody“section provides information 
for tourists with handicap.
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VI. USEFUL PUBLICATIONS

ATLAS OF ACCESSIBILITY IN PRAGUE 1
Author: Prague 1 Municipality and Prague Organisati-
on of Wheelchair Users
Year of release: 2016
Format: A5
Page number: 142
Language: Czech
The publication provides information on accessibility 
of the public parks and the gardens in Prague 1 parti-
cularly to persons using the wheelchair but it can be 
also useful to senior citizens and parents with small 
children. The brochure comprises detailed descripti-
ons, maps and illustration photos. The atlas is availa-
ble for free in Prague 1 information centres and in the 
o�ce of Prague Organisation of Wheelchair Users in 
Benediktská street no. 6, Prague 1.

ANOTHER PRAGUE – GUIDE OF PRAGUE PARKS 
ACCESSIBILITY
Author: Prague Organisation of Wheelchair Users
Year of release: 2009
Format: A5
Page number: 54
Language: Czech

Another Prague publication deals with accessibility of the 
Prague parks, related sights and tourist points of interest.
The publication is available at Prague Organisation of 
Wheelchair Users in Benediktská street no. 6, Prague 1.
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Accessibility categorization
Based on the clients’ needs and the agreement of chief 
organizations and institutions dealing with archi-
tectural barriers, Accessibility Mapping Methodology 
and related categorization were created. It serves for 
accessibility ratings from the user‘s perspective, which 
is for practical reasons less strict than the current le-
gislation. Nevertheless, we comply strictly with the va-
lid ordinance when commenting on projects.

Accessible location / accessible without 
assistance

•	 The entire location is accessible, via at least one barrier-free 
entrance. You do not need to make prior arrangements for 
your visit.

•	 Doors and all passages are wider than 80 cm. Thresholds up 
to 2 cm.

•	 The lift can be used without sta� assistance and its dimen-
sions are at least: door 90 cm, inner dimensions of the cabin 
– width 110 cm, depth 140 cm.

•	 If a stairlift is used, the width of the transporting surface is 
at least 80 cm.

•	 A  barrier-free toilet is available (see explanatory text be-
low), or if all other barrier-free requirements are met, then 
at least an adapted toilet (see explanatory text below).

•	 The surfaces and slopes of streets at the location and its 
immediate surroundings do not markedly complicate tra-
velling in a wheelchair (when taking into consideration the 
nature of the heritage reservation).

•	 More detailed information about the individual aspects of 
accessibility is described using additional pictograms, and 
text if needed.

Partially accessible location / accessible 
with assistance

•	 Only part of the location is accessible, or the location does 
not meet some of the requirements stated under an acce-
ssible location – see above.

•	 More detailed information about the individual aspects of 
accessibility is described using additional pictograms, and 
text if needed.
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Inaccessible location / particularly 
di�cult access

•	 There are more than two stairs in front of the entrance to 
the location.

•	 Access to or travelling within the location is especially com-
plicated – a combination of various reasons.

•	 More detailed information about the individual aspects of 
accessibility is described using additional pictograms, and 
text if needed.
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ÜBER DIE BARRIEREN
Ein Informationswegweiser zum einfachen Wan-
dern durch Prag

I. DIE STADT PRAG: EINE EINFÜHRUNG

Publikationen über die Stadt Prag wurden bereits in re-
ichlicher Menge ausgegeben. Auf den Regalen der Bu-
chhandlungen und Informationszentren sind Bücher 
und Broschüren über die Hauptstadt aus verschiedenen 
Perspektiven zu �nden. Das Ziel dieser Broschüre ist es, 
umfassende Informationen über Prag aus der Sicht von 
Personen mit Mobilitätseinschränkungen anzubieten.
Die vorliegende Broschüre soll in erster Linie als nütz-
liche Hilfe für lokale und ausländische Touristen mit 
Behinderungen dienen, indem sie eine Linksquelle zu 
wichtigen Institutionen und Informationswebseiten 
darstellt und eine Anleitung dazu gibt, wie sich mit 
den Möglichkeiten zu orientieren, die die Hauptstadt 
Menschen mit Behinderungen anbietet.

Die Prager Organisation der Rollstuhlfahrer
www.pov.cz
www.presbariery.cz
Die Prager Organisation der Rollstuhlfahrer (POV) ist 
eine Vereinigung von Personen mit eingeschränkter 
Mobilität, deren Familienangehörigen und Freunden. 
POV wurde 1991 gegründet. Die Organisation versucht 
durch eine breite Palette an Aktivitäten seine Hauptziele 
zu erreichen, die im Wesentlichen als dreifache erfasst 
werden können: Die konzeptionelle Arbeit hat zum Ziel, 
sowohl legislative Bedingungen als auch das ö�entli-
che Bewusstsein zu verbessern und so zur Beseitigung 
von architektonischen, Transport- oder Arbeitsbarrieren 
zu dienen. Die Beratung soll Menschen in schwierigen 
Situationen unterstützen und die vielfältigen von POV 
vorgesehenen Dienstleistungen stellen die Lösung spe-
zi�scher Schwierigkeiten dar, mit denen das Leben mit 
einer Behinderung verbunden ist.
POV ist der Initiator einer einheitlichen Methodik zur Kar-
tierung der Zugänglichkeit von Objekten im Lande. Das 
praktische Ergebnis des Projektes für den gewöhnlichen 
Benutzer ist eine Datenbank der Gegenstände, die Infor-
mationen zu den Parametern eines kartierten Gebäudes 
und die Evaluation der Barrierefreiheit enthält. Die Daten-
bank ist auf der Webseite www.presbariery.cz verfügbar.
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II. INFORMATIONSZENTREN FÜR TOURISTEN

Prague City Tourism
www.praguecitytourism.cz
tourinfo@prague.cz
Prague City Tourism (PCT) bietet Dienstleistungen nicht 
nur für Touristen, sondern auch für die Bürger der Haupt-
stadt Prag und ihrer Umgebung. Er bietet eine breite 
Palette von aktuellen Informationen an, einschließlich 
einen Überblick über kulturelle Veranstaltungen in Prag. 
Er stellt Touristen auch individuelle Angebote und Veran-
staltungen in der Stadt vor. Die sich in den meist touris-
tischen Orten in Prag be�ndenden Informationszentren 
verfügen über kostenlose Karten und Broschüren mit 
Informationen bezüglich des Verkehrs, wichtiger Tele-
fonnummern, Freizeitaktivitäten in der Stadt und insbe-
sondere der historischen Sehenswürdigkeiten von Prag.

Infozentren des Prague City Tourism

PCT Informationszentrum Staroměstské 
náměstí (Der Altstädter Ring)
Staroměstské náměstí 1, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Am Haupteingang sind zwei Stufen nach oben (Höhe 
2x 10 cm). Ein�ügelige Türen (Breite 119 cm) ö�nen 
mechanisch nach innen. Am Eingang fehlt eine Klin-
gel. Der interne Manipulationsraum ist ausreichend. 
Das Pult ist 103 cm hoch.
Ö�nungszeiten:
Montag - Sonntag 9:00 – 19:00 Uhr
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PCT Informationszentrum Na Můstku
Rytířská 12, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Am Haupteingang ist eine Stufe hinauf (Höhe 2 - 6 cm). 
Eingang Doppeltüren (Breite 2x 128 cm) ö�nen me-
chanisch nach außen. Am Eingang fehlt eine Klingel. 
Die Doppeltüren zur Interior ö�nen sich automatisch 
nach beiden Seiten. Die Durchgangsbreite ist ausre-
ichend. Der interne Manipulationsraum ist ausrei-
chend. Der Zähler liegt in einer Höhe von 112 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Samstag 10:00 – 19:00 Uhr

PCT Informationszentrum Václavské 
náměstí (Der Wenzelsplatz)
Václavské náměstí, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich an der Kreu-
zung von Wenzelsplatz mit Štěpánská Straße. Es hat 
die Form eines Kiosks, daher kann man nicht eintreten. 
Das Pult ist in einer Höhe von 100 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Samstag 10:00 –18:00 Uhr

PCT Informationszentrum 
Flughafen Václav Havel
Ankunftshalle, Terminal 1, Prag 6

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich in der An-
kunftshalle des Flughafens, Terminal 1. Die Doppel-
türen zur Ankunftshalle ö�nen sich automatisch nach 
beiden Seiten. Die Durchgangsbreite ist ausreichend. 
Dieses Informationszentrum hat die Form eines Ki-
osks, daher kann man nicht eintreten. Das Pult ist in 
einer Höhe von 122 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 8:00 – 20:00 Uhr
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PCT Informationszentrum 
Flughafen Václav Havel
Ankunftshalle, Terminal 2, Prag 6

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich in der An-
kunftshalle des Flughafens (das Erdgeschoss), Termi-
nal 2. Die Doppeltüren zur Ankunftshalle ö�nen sich 
automatisch nach beiden Seiten. Die Durchgangsbrei-
te ist ausreichend. Dieses Informationszentrum hat die 
Form eines Kiosks, daher kann man nicht eintreten. 
Das Pult ist in einer Höhe von 120 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 8.00 – 20.00 Uhr

CzechTourism
www.czechtourism.com
Die Webseiten bieten umfassende Informationen über 
die Tschechische Republik. Hierbei �nden Sie Urlaub-
stipps und eine Übersicht der attraktiven Sehenswür-
digkeiten wie Schlösser, Burgen, Höhlen oder Zoos. 
Die Webseite listet auch alle UNESCO-Welterbestätten 
in der Tschechischen Republik und Informationen 
über die tschechischen Heilbäder und Golf Resort. 
Hinweise zur Barrierefreiheit sind hier nur marginal.
Infozentren des CzechTourism

CzechTourism Informationszentrum Sta-
roměstské náměstí (Der Altstädter Ring)
Staroměstské náměstí 5, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich im Stadtzen-
trum. Ein�ügelige Türen ö�nen sich automatisch an 
der Seite.  Die Durchgangsbreite ist ausreichend. Das 
Pult ist in einer Höhe von 76 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag – Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr
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PCT Informationszentrum Vinohradská
Vinohradská 46, Praha 2

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Am Haupteingang sind zwei Stufen nach oben. Ein-
gang Doppeltüren (Breite 2x 80 cm) ö�nen mecha-
nisch nach außen. Am Eingang fehlt eine Klingel. Der 
interne Manipulationsraum ist ausreichend. Das Pult 
ist 81 cm hoch.
Ö�nungszeiten:
Montag - Freitag 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00  Uhr
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III. TRANSPORT

Ö�entliche Verkehrsmittel
www.ropid.cz
www.dpp.cz
Allgemeine Auskünfte über die ö�entlichen Verkehrs-
mittel und speziellen Verkehrsinformationen mit Bezug 
auf die Fahrgäste mit Behinderungen sind auf den Web-
seiten des Verkehrsunternehmens der Hauptstadt Prag 
(DPP) zur Verfügung. Der Zugänglichkeit von ö�entli-
chen Verkehrsmitteln für Fahrgäste mit eingeschränk-
ter Mobilität ist der Abschnitt „Barrierefrei Reisen“ auf 
der Webseite www.dpp.cz/de/behindertengerechter-
-zugang/ gewidmet. Hier �ndet man eine Liste der zu-
gänglichen U-Bahn-Stationen und den aktuellen Stand 
der technischen Ausrüstung. Das Link bietet auch Infor-
mationen über garantierten Nieder�urlinien und über 
die spezielle Linie H1, die den Transport von Fahrgästen 
mit eingeschränkter Mobilität im Rollstuhl gewährle-
istet. Weitere nützliche Informationen über die Ver-
bindungen stellt den Passagieren die Suchmaschine 
http://spojeni.dpp.cz/ bereit, wo der Benutzer Angaben 
über die Zugänglichkeit der ausgewählten Station ein-
schließlich Fotogra�en �nden kann.
Inhaber eines ZTP und ZTP/P Ausweises, d.h. schwer-
behinderte Passagiere, einschließlich ihrer zusamme-
nreisenden Begleitung und Blindenhundes, dürfen 
die ö�entlichen Verkehrsmittel kostenfrei nutzen. 
Ermäßigte Tarife gelten nur für Bürger der Tschechis-
chen Republik, für Ausländer mit eingeschränkter Mo-
bilität gilt der Standardtarif.

Linie AE (Airport Express)
www.dpp.cz/de/linie-ae-airport-express/
Ein spezieller Busservice bietet täglich von 5:30 bis 
22:30 Uhr Nieder�urbusse (mit erweiterten Platz für 
Reisegepäck) für direkte Verbindungen zwischen 
Flug-, Bahn- und ö�entlichen Verkehrsmitteln auf der 
Trasse: Hauptbahnhof – Platz der Republik – Masaryk-
-Bahnhof – Dejvická – Flughafen Václav Havel. In die 
Haltestellen  Masarykovo Nádraží  und  Náměstí Re-
publiky Linie hält nur in der Richtung Hlavní nádraží 
(Hauptbahnhof) nur Ausgang).

Die Linie hat verschiedene Tarifbedingungen als 
die gewöhnlichen ö�entlichen Verkehrsmittel. Für 
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schwerbehinderte Passagiere sind keine vergünstig-
ten Tarife vorgesehen.

Informationszentren des Verkehrsunter-
nehmens der Hauptstadt Prag (DPP):

DPP Infozentrum Můstek
Vestibül der U-Bahnstation Můstek, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Infozentrum be�ndet sich im unzugänglichen 
Vestibül der U-Bahnstation Můstek. Ein�ügelige Türen 
(Breite 89 cm) ö�nen sich automatisch an der Seite. 
Der innere Manipulationsraum ist ausreichend. Das 
Pult is 100 cm hoch.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 7.00 – 21.00 Uhr

DPP Infozentrum Hauptbahnhof
Vestibül des Prager Hauptbahnhofs, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich in der Abfer-
tigungshalle der  Bahnstation Prag Hauptbahnhof,   
beim Eingang zur U-Bahnhaltestelle. Die Doppeltüren 
des Vestibüls ö�nen sich automatisch an den Seiten. 
Die Durchgangsbreite ist ausreichend. Das Informa-
tionszentrum hat die Form eines Kiosks, daher kann 
man ihn nicht betreten. Der Zähler ist 122 cm hoch.
Ö�nungszeiten:
Montag – Freitag 6.00 – 22.00 Uhr
Samstag – Sonntag 7.00 – 21.00 Uhr 
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DPP Infozentrum Anděl
Vorhalle der U-Bahnstation Anděl, Prag 5

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Infozentrum be�ndet sich in der zugänglichen Vor-
halle der U-Bahnstation Anděl (Ausgang in Richtung 
der Straße Plzeňská). Die Doppeltüren (Haupt�ügel: 
Breite 83 cm, Seiten�ügel: Breite 85 cm) ö�nen mecha-
nisch nach außen. Der interne Manipulationsraum ist 
ausreichend. Das Pult liegt in einer Höhe von 120 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 7.00 – 21.00 Uhr

DPP Infozentrum Hradčanská
Vorhalle der U-Bahnstation Hradčanská, 
Prag 6

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich im Vestibül der 
U-Bahn-Station Hradčanská, das nur (!) von der Straße 
bzw. von der oberliegenden Straßenbahnhaltestelle 
zugänglich ist. Ein Aufzug (automatische Türe, Türbrei-
te 90 cm; Kä�g Breite 101 cm, Tiefe 156 cm) verbindet 
das Straße Niveau mit dem Vestibül. Die Doppeltüren 
(Breite 2x 90 cm) ö�nen mechanisch nach außen. Der 
interne Manipulationsraum ist ausreichend. Das Pult 
liegt in einer Höhe von 100 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Freitag 6.00 – 20.00 Uhr
Samstag 9.30 – 17.00 Uhr
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DPP Infozentrum Nádraží Veleslavín
Vorhalle der U-Bahnstation Nádraží 
Veleslavín, Prag 6

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Informationszentrum be�ndet sich im Vestibül der 
U-Bahn-Station Nádraží Veleslavín. Ein Aufzug (automa-
tische Türe, Türbreite 120 cm; Kä�g Breite 132 cm, Tiefe 
228 cm) verbindet das Straße Niveau mit dem Vestibül 
und dem Bahnsteig. Die Eingangstür (Breite 82 cm) 
ö�net nach außen. Der interne Manipulationsraum ist 
ausreichend. Das Pult liegt in einer Höhe von 96 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Freitag 6.00 – 20.00 Uhr
Samstag 9.30 – 17.00 Uhr

DPP Infozentrum Magistrat der Haupt-
stadt Prag
Erdgeschoß des Magistratsgebäudes, Jung-
mannova 29, Prag 1

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Infozentrum be�ndet sich an der rechten Seite 
der Eingangshalle des Magistrates der Hauptstadt 
Prag. Der Au�ahrtskeil (Länge 50 cm) führt über eine 
17 cm hohe Stufe nach oben zur Eingangstür und ten-
diert 33,3%. Die Eingangstür (Breite 110 cm) ö�net 
nach außen. Der Zähler ist in einer Höhe von 81 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 16.00 Uhr

DPP Infozentrum Flughafen, Terminal 1
Ankunftshalle des Terminals 1, Prag 6

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das DPP Informationszentrum be�ndet sich im Erd-
geschoß des Terminals 1. Die Doppeltüren der An-
kunftshalle ö�nen sich automatisch an den Seiten. Die 
Durchgangsbreite ist ausreichend. Das Information-
szentrum hat die Form eines Kiosks, daher kann man 
ihn nicht betreten. Der Zähler ist 123 cm hoch.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 7.00 – 21.00 Uhr



54

DPP Infozentrum Flughafen, Terminal 2
Ankunftshalle des Terminals 2, Prag 6

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das DPP Informationszentrum be�ndet sich im Erd-
geschoß des Terminals 2. Die Doppeltüren der An-
kunftshalle ö�nen sich automatisch an den Seiten. 
Die Durchgangsbreite ist ausreichend. Das Informati-
onszentrum hat die Form eines Kiosks, also es ist nicht 
betretbar. Der Zähler ist 120 cm hoch.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 7.00 – 21.00 Uhr
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Zentraler Busbahnhof Prag Florenc
www.�orenc.cz
Der zentrale Busbahnhof Prag Florenc (ÚAN Praha 
Florenc) verbindet sowohl nationalen wie auch inter-
nationalen Fernverkehrsbuslinien. Er be�ndet sich im 
Verkehrsknotenpunkt der Hauptstadt und ist für die 
Ö�entlichkeit täglich von 03:00 bis 00:30 Uhr nach 
den An- und Abreisen der regelmäßigen Linien zu-
gänglich. Im neuen barrierefreien Terminalgebäude 
stehen für die Passagiere sowohl der Kartenvorver-
kauf als auch Auskunftsstellen zu den Verkehrsverbin-
dungen, ein barrierefreier Toilettenzugang und ande-
re Dienstleistungen zur Verfügung.
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Informationszentrum des zentralen 
Busbahnhofs Prag Florenc
Neue Terminalhalle, Florenc, Prag 8

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Das Infozentrum be�ndet sich in der zugänglichen 
Terminalhalle und hat die Form eines Kiosks. Das Pult 
liegt in einer Höhe von 120 cm.
Ö�nungszeiten:
Montag – Sonntag 5.00 – 24.00 Uhr

Flughafen Václav Havel
www.prg.aero
Der Flughafen Václav Havel Prag ist der wichtigste in-
ternationale Verkehrs�ughafen in der Tschechischen 
Republik. Beide Terminale 1 und 2 sind für Rollstuhl-
fahrer zugänglich. Für Passagiere mit eingeschränkter 
Mobilität sind sowohl barrierefreie Toiletten und Park-
plätze wie auch andere Unterstützungsdienstleistun-
gen zur Verfügung.

Infozentren Terminal 1 und Terminal 2

Informationen über die Zugänglichkeit des Objektes:

Die Infozentren be�nden sich in der Ankunfts- und Ab-
�ugshallen beider Terminals. Sie haben die Form eines 
Kiosks. Vom Erdgeschoß führt ein Aufzug (Türbreite 
110 cm; Kä�gbreite 139 cm, Tiefe 150 cm) nach oben. 
Das Pult ist 123 cm hoch. Die Ö�nungszeiten aller In-
formationszentren �nden Sie auf www.prg.aero/en/
prague-airport/contacts/information-services/.
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Individueller Transport
Der individuelle Transport stellt für Passagiere mit 
gesundheitlichen Einschränkungen eine Barriere-
-freie Alternative zu den ö�entlichen Verkehrsmitteln 
dar, die in dieser Hinsicht noch unvollständig sind. Es 
handelt sich oft um subventionierte Leistungen, de-
ren Kosten teilweise vom Magistrat der Hauptstadt 
Prag bzw. vom Stadtteilrathaus abgedeckt werden. 
Passagiere mit Ausweis einer schweren bzw. beson-
ders schweren Behinderung (ZTP und ZTP/P Ausweis) 
zahlen einen ermäßigten Tarif. Der Transport erfolgt in 
der Regel durch Kleinbusse, die mit einer Rampe oder 
Hebevorrichtung ausgestattet sind. Im Rahmen dieses 
Dienstes ist die Unterstützung der Kunden beim Ein- 
und Ausgang des Fahrzeuges vorgesehen.

Anbieter des Individualverkehrs:

HANDICAP-TRANSPORT
tel: +420 602 267 040
e-mail: autodoprava.popelar@centrum.cz
web: www.handicap-transport.cz/en/
Die Firma bietet den barrierefreien Transport für 
schwerbehinderte Passagiere mit einem ZTP und 
ZTP/P Ausweis, einschließlich ihrer Begleitung. Sie be-
treibt 20 mit Hebebühne oder Rampe ausgestattete 
Minibusse auf dem Gebiet der Hauptstadt Prag und 
ihrer Umgebung. Preisliste und Transportbedingun-
gen �nden Sie auf den Webseiten des Unternehmens. 
Die Firma führt auch Transfers vom/zum Flughafen.

SOCIETA
tel: +420 778 007 858 
e-mail: dispecink@societa.cz
web: www.societa.cz
Das Unternehmen bietet den Transport von Inhabern 
eines ZTP und ZTP/P Ausweises und von gehunfähi-
gen Passagieren. Es betreibt mit elektrischer Hebe 
ausgestattete Kleinbusse auf dem Gebiet der Haupt-
stadt Prag und ihrer Umgebung. Preise und Trans-
portbedingungen sind auf der Webseite des Unterne-
hmens aufgeführt.
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3P
tel: +420 724 654 007
e-mail: pujcovna.czp@centrum.cz
web: www.3p-os.cz
Die Firma bietet den barrierefreien Transport für Inha-
ber von einem ZTP und ZTP/P Ausweis, einschließlich 
ihrer Begleitung.

TAXIPROVOZICKARE.CZ
tel: +420 776 440 044
e-mail: info@taxiprovozickare.cz
web: www.taxiprovozickare.cz
Es handelt sich nicht um ein subventioniertes Service 
und zu seiner Verwendung muss der Kunde keinen TP, 
ZTP oder ZTP/P Schwerbehinderungsausweis zeigen. 
Die Bedienung erfolgt über zwei Fahrzeuge, die mit 
einer Trägheitsplattform ausgestattet sind. Preise und 
Transportbedingungen sind auf der Website des Un-
ternehmens aufgeführt.

VOZIMEVOZICKARE.CZ
tel: +420 608 840 614
e-mail: info@vozimevozickare.cz
web: www.vozimevozickare.cz
Diese Dienstleistung ist nicht subventioniert und zu 
ihrer Verwendung muss der Kunde keinen TP, ZTP 
oder ZTP/P Schwerbehinderungsausweis zeigen. 
Der Transport erfolgt durch zwei Kleinbusse Citroën 
Jumper und Fiat Ducato, die mit einer elektro-hyd-
raulischen Plattform ausgerüstet sind. Preise und 
Transportbedingungen �nden Sie auf der Webseite 
des Unternehmens.
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IV. MOBILITÄTSAUSRÜSTUNGSVERLEIH

Die folgenden Firmen bieten Mobilitätshilfen für Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität, sowie auch die 
Beratung im Zusammenhang mit der nachfolgenden 
Vermietung der Ausrüstung, die mechanischer und 
elektrischer Wagen, Geh-Gestelle und vieles mehr 
einschließt. Die individuellen Vermietungspreise wer-
den von den einzelnen Firmen bestimmt. Einige von 
ihnen bieten den gebührenp�ichtigen Transport der 
eigenen Ausrüstung ins/ aus dem Lande. Die Vermi-
etungspreise sind in der Regel die gleichen für tsche-
chische und internationale Kunden.

POLÁMANÝ MRAVENEČEK
Rybná 681/11, Praha 1
tel: +420 222 313 200
mob: +420 777 709 193, +420 734 605 000
email: pujcovna@zdravotni.cz
web: www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz/puj-
covna-pomucek.html

SUE RYDER HOME
Michelská 1/7, Praha 4
tel: +420 244 029 111
mob: +420 739 029 235
email: rehabilitace@sue-ryder.cz
web: www.sue-ryder.cz/pujcovna-pomucek.html

MEYRA
Hrusická 2538/5, Praha 4
tel: +420 272 661 430
email: meyra@meyra.cz 
web: www.meyra.cz

3P
Wuchterlova 362/11, Praha 6
tel: +420 224 323 433
mob: +420 724 654 007
email: 3P.poradna@email.cz 
web: www.kpss5.cz/page/6-pujcovna-pomucek/
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STP ČR
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8
tel: +420 221 890 453
mob: +420 602 647 084
email: michaela.rihackova@gmail.com
web: www.svaztp.cz/projekty/dalsi-projekty/pujcov-
na-komp-pomucek/

Weitere Mobilitätsausrüstungsverleihe sind auf der Web-
seite www.pov.cz im Adressenverzeichnis zu �nden.
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V. WICHTIGE INFORMATIONSWEBSEITEN

PŘES BARIÉRY
www.presbariery.cz
Die Webseiten der Prager Organisation der Rollstuhl-
fahrer bieten Informationen über die Zugänglichkeit 
der ö�entlichen Gebäuden, des Verkehrs und der 
Grünplätze in Prag. Die aufgeführten Angaben über 
die einzelnen Gebäude und Parken werden durch 
die Kartierung im Feld validiert. Die Objektbeschre-
ibung enthält Informationen über den Eingang, den 
Innenraum, den Aufzug und die Toiletten. Der Textteil 
wird durch deutliche Piktogramme und Fotogra�en 
ergänzt. Auf der Webseite �nden Sie auch Informa-
tionen über gedruckte Publikationen oder aktuelle 
Nachrichten über die Problematik von architektonis-
chen Barrieren sowie auch thematische Konferenzen, 
Workshops und o�ziellen Tre�en.

DER MAGISTRAT DER HAUPTSTADT PRAG
www.praha.eu
www.mapapristupnosti.cz
Das Portal des Magistrats der Hauptstadt Prag bietet 
allgemeine und aktuelle Informationen über die politis-
chen und kulturellen Ereignisse in der Stadt an und in-
formiert über das ö�entliche Verkehr, die Raumordnung 
und die Entwicklung der Stadt. Auf der Webseite sind die 
Programme der Prager Theater und anderer kulturellen 
Einrichtungen zur Verfügung. Auf der Zugänglichkeit-
skarte (www.mapapristupnosti.cz) �nden die Nutzer mit 
Mobilitätseinschränkungen detaillierte Informationen 
über die Zugänglichkeit von ö�entlichen Gebäuden – 
d.h. Museen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Prager Denkmalschutzgebiet und anderen.

FLY ABOUT PRAGUE
www.�yabout.cz
Die Webseite enthält eine Datenbank der barrierefreien 
Unterkunftsmöglichkeiten in Prag. Dabei �nden Sie Kon-
taktangaben und Infos über die nah liegenden Sehen-
swürdigkeiten und die Zugänglichkeit der ö�entlichen 
Verkehrsmittel. Die Webseite enthält auch eine Beschre-
ibung des barrierefreien Zuganges zum Gebäude, der 
Hebevorrichtungen, der Zimmerausrüstung und Sanitäre-
inrichtungen sowie auch der Zugänglichkeit der Dienstle-
istungen in der Unterkunft. Dazu �nden Sie Infos über die 
Zugänglichkeit von ausgewählten Kinos und Theatern.
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ACCESSIBLE PRAGUE
www.accessibleprague.cz
Die Webseite bietet Dienstleistungen der Incoming-
-Agentur Accessible Prague, die sich auf Touristen mit 
eingeschränkter Mobilität und Orientierungsfähigkeit 
spezialisiert. Neben der gewöhnlichen Reiseleitung 
bietet das Reisebüro an seinen Kunden Dienstleistu-
ngen im Bereich der barrierefreien Unterkünfte, des 
individuellen Transportes und der persönlichen Be-
treuung. Die Webseite enthält grundlegende Infor-
mationen über die Zugänglichkeit von ausgewählten 
Kulturgütern.

PRAGUE CITY LINE
www.praguecityline.cz
Die Webseite bietet Informationen über die Stadt 
Prag, ihre Geschichte und Verkehrsverbindungen, 
einschließlich Bahnhöfe, Parkplätze und der Beschre-
ibung der ö�entlichen Verkehrsmittel. Dabei �nden 
Sie Tipps über interessante Routen und thematische 
Aus�üge, kulturelle Veranstaltungen und Unterkünfte 
in der Hauptstadt. In der Rubrik „Für Behinderte“ sind 
touristischen Routen für Besucher mit eingeschränk-
ter Mobilität empfohlen.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kct.cz
Der Klub der tschechischen Touristen (KČT) organi-
siert touristische Veranstaltungen für ihre Mitglieder 
und die allgemeine Ö�entlichkeit. Auf seiner Websei-
te bietet er touristische Karten der Tschechischen Re-
publik und anderen Werbematerialien. Die Webseite 
enthält eine Suchmaschine der markierten Wander-
wege in der gesamten Tschechischen Republik. In der 
Rubrik „Tourismus für alle“ �nden Sie Informationen 
für Touristen mit Behinderungen.
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VI. NÜTZLICHE PUBLIKATIONEN

EIN ATLAS DER ZUGÄNGLICHKEIT VON PARKS 
UND GÄRTEN IN PRAG 1
Autor: Stadtteil Prag 1 und die Prager Organisation 
der Rollstuhlfahrer
Erscheinungsjahr: 2016
Format: A5
Anzahl der Seiten: 142

Die Publikation bietet präzise Informationen über die 
Zugänglichkeit von Parks und Gärten in Prag 1 vor 
allem für Menschen im Rollstuhl. Sie bildet aber auch 
eine nützliche Hilfe für Senioren und Eltern mit klei-
nen Kindern.
Der Atlas ist kostenlos und ist in den Informationszen-
tren des Stadtbezirkes Prag 1 und im Büro der Prager 
Organisation der Rollstuhlfahrer in der Benediktská 
Straße, 6 - Prag 1 erhältlich.

EIN ANDERES PRAG – EINE FÜHRUNG ZUR 
ZUGÄNGLICHKEIT DER PARKEN IN DER STADT I
Autor: Die Prager Organisation der Rollstuhlfahrer
Erscheinungsjahr: 2014
Format: A5
Anzahl der Seiten: 62

Andere Prag berichtet über die Zugänglichkeit der 
Prager Parks, Denkmäler und Sehenswürdigkeiten mit 
Rücksicht auf die spezi� schen Bedürfnisse der Besu-
cher mit eingeschränkter Mobilität.
Der Atlas ist kostenlos und ist in den Informationszen-
tren des Stadtbezirkes Prag 1 und im Büro der Prager 
Organisation der Rollstuhlfahrer in der Benediktská 
Straße, 6 - Prag 1 erhältlich.
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Kategorisierung der Zugänglichkeit
Aufgrund der Bedürfnisse der Kunden mit ein-
geschränkter Mobilität und mit der Zustimmung der 
wichtigsten Organisationen und Institutionen, die 
sich mit den Fragen der architektonischen Barrieren 
beschäftigen, entstand eine empfohlene Methodik 
zur Kartierung der Zugänglichkeit und derer Kategori-
sierung. Diese Methodik wird zur Kennzeichnung des 
Grades der Zugänglichkeit aus dem Gesichtspunkt 
des Benutzers verwendet, welcher aus praktischen 
Gründen weniger streng als die aktuelle Gesetzgeb-
ung ist. Bei der Projektenverarbeitung und bei der Au-
sarbeitung von Änderungsvorschlägen hält man sich 
jedoch strikt an die gültigen Verordnungen.

Zugängliches Objekt

•	 Das gesamte Objekt oder ein größter Teil davon ist zugän-
glich mit mindestens einem barrierefreien Eingang. Der Be-
such ist ohne vorherige Absprache möglich.

•	 Mobilen und festen Rampen vor dem Eingang und im 
Inneren des Gebäudes steigen maximal bei 12,5% bei einer 
Länge von bis zu 3 Metern, bei einer Länge von bis zu 9 Me-
tern ist die Rampensteigung maximal von 8 %. Die Breite 
von festen Rampen ist zumindest 110 cm.

•	 Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit, und 
das gilt auch für den Eingangs- (Haupt-)�ügel bei Doppel-
türen. Die Schwellenhöhe ist maximal von 2 cm.

•	 Um die Höhendi�erenz zu überwinden ist ein Selbstbedi-
enungsaufzug zur Verfügung und seine Dimensionen sind 
mindestens: Türbreite 80 cm, Innenabmessungen der Kabi-
ne – Breite: 100 cm x Tiefe: 125 cm. Objekte mit einer Platt-
form werden nicht als zugänglich bewertet.

•	 Handelt es sich um ein Objekt mit ö�entlichen Sanitärein-
richtungen, eine zugängliche Toilette ist verfügbar – WC 
I. (Erklärung siehe unten) oder im Falle, dass alle andere 
Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt sind, eine zu-
mindest teilweise zugängliche Toilette steht zur Verfügung 
– WC II. (Erklärung siehe unten).

•	 Ober�ächen und Bodensteigung im Objekt und in seiner 
unmittelbaren Umgebung erschweren nicht deutlich die 
Bewegung im Rollstuhl.

Weitere Informationen über die verschiedenen Aspekte der 
Barrierefreiheit des Gebäudes sind durch die Verwendung von 
ergänzenden Piktogrammen und Text aufgezeichnet.
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Teilweise zugängliches Objekt

•	 Nur ein Teil des Objektes ist zugänglich oder das Gebäude 
erfüllt einige Anforderungen nicht, die beim zugänglichen 
Objekt angegeben sind. Die Beschreibung der unerfüllten 
Anforderungen ist im Text angedeutet.

•	 Mobilen und festen Rampen vor dem Eingang und im 
Inneren des Gebäudes steigen maximal bei 16,5 % bei ei-
ner Länge von bis zu 3 Metern, bei einer Länge von bis zu 9 
Metern ist die maximale Rampensteigung von 12,5 %. Die 
Breite von festen Rampen ist zumindest 110 cm.

•	 Türen und Durchgänge sind mindestens 70 cm breit. Die 
Schwellenhöhe ist 2 - 7 cm.

•	 Die minimalen Abmessungen des Aufzugs sind: Tür-
breite 70 cm, Innenabmessungen der Kabine – Breite: 
100 cm x Tiefe: 110 cm.

•	 Die minimalen Abmessungen der Plattform sind: Türbreite 
70 cm, Verkehrsraum – Breite: 70 cm x Tiefe: 90 cm. Informatio-
nen über die Belastung sind im ergänzenden Text angegeben.

•	 Die Zugänglichkeit der Toilette ist kein entscheidender Faktor. 
Angesichts der gegenwärtigen Zugänglichkeit der Einrichtun-
gen in der Tschechischen Republik würde die Anforderung an 
die Verfügbarkeit zumindest eines WC II. in teilweise zugängli-
chen Objekten dazu führen, den größten Teil der Gegenstän-
de als unzugänglichen Objekten zu klassi�zieren.

•	 Vor dem Objektseingang ist mindestens eine Stufe ohne 
Lösung, wie sie zu überwinden.

•	 Weitere Informationen über die einzelnen Zugänglichkeit-
saspekte des Gebäudes sind durch die Verwendung von 
ergänzenden Piktogrammen und Text aufgezeichnet.

Unzugängliches Objekt

•	 Der Zugang oder die Bewegung im Gebäude ist besonders 
kompliziert (Kombination aus verschiedenen Gründen).

Weitere Informationen über die einzelnen Zugänglichkeitsas-
pekte des Gebäudes sind durch die Verwendung von ergänzen-
den Piktogrammen und Text aufgezeichnet..
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• PŘES BARIÉRY
• OVERCOMING BARRIERS

• ÜBER DIE BARRIEREN
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