
Projekt Brno bez bariér
Město Brno usiluje o zkvalitňování životních podmí-
nek svých obyvatel a chce být vstřícné i ke všem 
svým návštěvníkům. V tomto směru nechce zapo-
mínat ani na osoby s omezenou schopností po-
hybu, a proto připravilo ve spolupráci s občanským 
sdružením Liga vozíčkářů tento informační plánek 
centra města Brna. Doufáme, že Vám usnadní orien-
taci a přispěje k příjemně strávenému času v histo-
rickém jádru města.
Kompletní přehled přístupnosti všech objektů v loka-
litě Brno-střed naleznete na Informačním portálu 
Ligy vozíčkářů www.ligavozic.cz/ip.

BRNO
MAPA BEZBARIÉROVÝCH TRAS 
A OBJEKTŮ V CENTRU MĚSTA

Barrier-free Brno Project 
The City of Brno strives to achieve improved living 
conditions of its inhabitants and wants to be open 
to all its visitors. Therefore even persons with limited 
possibilities of movement cannot be forgotten, and 
therefore the City prepared this information leaflet 
with city centre map in cooperation with Liga vozíč-
kářů civic association. We hope it will facilitate your 
orientation and contribute to a pleasantly spent time 
in the historical town centre. 

537 021 481
asistence@ligavozic.cz...žiju podle svého

537 021 490
poradna@ligavozic.cz...žiju s přehledem

537 021 485
prace@ligavozic.cz...žiju s vámi

541 213 206
barka@ligavozic.cz...žiju svou roli

537 021 483
prezentace@ligavozic.cz...žiju pro vás

Osobám se zdravotním postižením nabízíme aktivity 
a služby v rámci následujících programů:

Liga vozíčkářů si snahu o zařazování osob se zdravot-
ním postižením do většinové společnosti formulovala  jako 
hlavní poslání své činnosti. 
Zaměstnanci Ligy se každý den činí ve službách, které 
staví lidi s nejrůznějším postižením na stejnou startovní 
čáru s ostatními. Pracujeme usilovně na tom, abychom 
kompenzovali handicap způsobený nemocí, úrazem nebo 
vrozenou vadou. Kompenzací rozumíme zejména posky-
tování služeb, ať už se jedná o poradenství, osobní asi-
stenci, pomoc při pracovním i lidském uplatnění, nebo 
třeba odstraňování všudypřítomných  bariér. 

Liga vozíčkářů
Bzenecká 23
628 00 Brno-Vinohrady 
tel.: 537 021 493
e-mail: info@ligavozic.cz

 www.ligavozic.cz

 Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 

612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 213 206

e-mail: barka@ligavozic.cz

Stručně o Brně
Město Brno je druhé největší město České republiky 
s téměř 370 000 obyvateli. Leží v centrální části Evro-
py a v okruhu od 120 do 200 km od Brna se nachází 
další významné evropské metropole: Praha, Vídeň 
a Bratislava. Na mezinárodní letiště do Brna létají pra-
videlné letecké spoje.
Město Brno je významnou moravskou metropolí 
a výchozí turistickou destinací za poznáním přírod-
ních a kulturních krás regionu jižní Morava. Na sever 
od Brna začíná chráněná oblast Moravského krasu 
a směrem na jih se rozprostírají vinice se stylovými 
vinnými sklípky.
Brno se pyšní vý-
znamnými památ-
kami, které jsou dů-
kazem jeho bohaté 
historie. Kdysi ku-
pecká osada vzniklá 
před osmi staletími 
na soutoku Svitavy 
a Svratky odolala 
husitskému i švéd-
skému obléhání, zažila Napoleo novo tažení ke Slav-
kovu i kruté následky rakouské porážky v bitvě tří 
císařů, stala se průmyslovým centrem habsburské 
monarchie „rakouským Manchesterem“, a ve 20. sto-
letí získala moderní tvář díky stavbám ve stylu funkcio-
nalismu. Nejvýznamnější památkou moderní archi-
tektury je vila Tugendhat – památka UNESCO.
Dnes je Brno sídlem univerzit, vědy a výzkumu 
a významných orgánů justice. Obrovský hospodář-
ský a společenský význam představuje pro metropo-
li výstaviště, které má již osmdesátiletou tradici a je 
místem konání řady mezinárodních veletrhů, výstav 
a kongresů. Každoročně jsou ve městě po řádány 
kulturní akce, festivaly (např. Brno-město uprostřed 
Evropy s přehlídkou ohňostrojů Ignis Brunensis) 
a významné sportovní podniky (Grand Prix silničních  
motocyklů). Brno je také městem s moderními nákup-
ními a zábavními centry.

Brno in Brief
Brno, the Czech Republic‘s second largest city, has 
a population of nearly 370,000 people. It lies in the cen-
tral part of Europe and within its two hundred-kilometre 
radius there are other important European capitals: Pra-
gue, Vienna and Bratislava. The international airport in 
Brno serves regular flights.
Brno is the capital of Moravia and an important tourist 
centre for all who want to explore the natural and cultu-
ral beauties of the South-Moravian region. To the north 
of Brno there is the protected area of the Moravian Karst 
(Moravský kras) and to the south stretch the Moravian 
vineyards with their typical wine cellars. The city is sur-
rounded by beautiful mixed forests, which offer many 
opportunities for tourism and cycling. Brno prides itself 
on many notable historic sites that show evidence of its 
rich cultural history. Once established as a settlement 
of merchants eight centuries ago on the junctions of the 
rivers Svratka and Svitava, it withstood the pressure of 
both the Hussite and Swedish besiegement, witnessed 
Napoleon‘s military expedition to Slavkov, bore the 
cruel consequences of the Austrian defeat at the Batt-
le of the Three Emperors, became an industrial centre 
of the Habsburg monarchy called „the Austrian Man-
chester” and, in the twentieth century, gained a charac-
ter of a modern city thanks to the construction of new 
buildings in the functionalist style. The most important 
example of modern architecture in Brno is The Tugen-
dhat Villa – a historic site inscribed on the UNESCO‘s 
World Cultural Heritage List.
Today Brno is a seat of universities and important judi-
ciary institutions. It offers many possibilities of cultural 
enjoyment in its numerous theatres, museums, cinemas 
and clubs. The Brno Exhibition Centre with its eighty-
year tradition is a venue of many international trade 
fairs, exhibitions and congresses, and as such plays 
a significant role in the social and economic life of the 
whole city. The City of Brno regularly holds various cul-
tural events, festivals (e.g. „Brno – City in the Centre of 
Europe” associated with a fireworks competition „Ignis 
Brunensis”) as well as some notable sporting events 
(Brno Grand Prix of road motorcycles). Brno is also 
a city  of modern shopping and entertainment centres.

MAP OF BARRIER-FREE ROUTES 
AND FACILITIES 

IN THE TOWN CENTRE

Lékařská služba 
první pomoci
LSPP pro dospělé
Úrazová nemocnice, Brno, Ponávka 6, 
tel.: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416 
ordinační doba: všední den 17.00–07.00 h
víkendy/svátky nepřetržitě
 
LSPP pro děti
Dětská nemocnice Brno, Brno, Černopolní 9, 
tel.: 532 234 935
ordinační doba: všední den 17.00–07.00 h
víkendy/svátky nepřetržitě
 
Stomatologická pohotovost 
Stomatologická poliklinika K 11, Brno-Židenice, 
Karáskovo nám. 11, tel.: 548 424 242
ordinační doba: všední den 17.00–07.00 h
víkendy/svátky nepřetržitě
 
Lékárenská pohotovostní služba  
K.E.I. pharma, s.r.o., Brno, Koliště 47, 
tel.: 545 424 811
ordinační doba: všední den nepřetržitě
víkendy/svátky nepřetržitě

Emergency
Emergency Room for adults
Úrazová nemocnice, Brno, Ponávka 6, 
tel.: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416 
Surgery hours: Weekdays 17.00–07.00 h
Weekends / holidays non-stop
 
Emergency Room for children
Dětská nemocnice Brno, Brno, Černopolní 9, 
tel.: 532 234 935
Surgery hours: Weekdays 17.00–07.00 h
Weekends / holidays non-stop
 
Stomatology Emergency Room 
Stomatologická poliklinika K 11, Brno-Židenice, 
Karáskovo nám. 11, tel.:  548 424 242
Surgery hours: Weekdays 17.00–07.00 h
Weekends / holidays non-stop 

Non-stop pharmacy  
K.E.I. pharma, s.r.o., Brno, Koliště 47, 
tel.: 545 424 811
Surgery hours: Weekdays non-stop
Weekends / holidays non-stop 

bezplatná poradenská linka 800 100 250



Bankomaty / ATM
Přístupné / Accessible
Česká spořitelna – Galerie Vaňkovka 
Česká spořitelna – Hlavní nádraží / Main Station
ČSOB – Lidická 20 
ČSOB – Zvonařka (Autobusové nádraží / Bus Station)
ČSOB – Joštova 5 
ČSOB – Nám. Svobody 23 
Komerční banka – Galerie Vaňkovka 
Komerční banka – Česká 31 
Komerční banka – Nám. Svobody 21
Komerční banka – Starobrněnská 8 
(Velký Špalíček) 
Raiffeisen Bank – Lidická 26 
Uni Credit Bank – Divadelní 2 

Přístupné s asistencí / 
Accessible with assistance
Česká spořitelna – Lidická 81 
Česká spořitelna – Česká 16/18 
Česká spořitelna – Kounicova 4 
ČSOB – Česká 28a 
Raiffeisen Bank – Česká 12 

Vysvětlivky k mapě
Map Legend

přístupné objekty
accessible buildings

objekty přístupné s asistentem
buildings accessible with assistance

nepřístupné objekty a trasy 
not accessible buildings and routes
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víceproudová silnice 
dual carriageway

hlavní silnice, jednosměrná ulice, semafor
main road, one way road, traffic lights

ostatní silnice
other roads

chodník, cesta, autobusové nádraží
pavement, road, bus station

železnice, stanice
main railway, station

parkoviště s místy vyhrazenými pro vozíčkáře,
parkoviště, parkoviště BUS, garáže
parking with places for wheelchairs
parking, parking for buses, parking hause

čerpací stanice, LPG, taxi
filling station, LPG, taxi-rank

kostel, synagoga, kaple
church, synagogue, chapel

nemocnice, lékárna, věž, kašna
hospital, pharmacy, tower, fountain

informace, galerie, muzeum
information, gallery, museum

koupaliště, krytý bazén, pomník
swimming pool, swimming hall, monument

zastavěná plocha, veřejná budova
built-up area, public building

průmyslová plocha, nákupní středisko
industrial area, supermarket

kino, divadlo, pošta
cinema, theatre, post office

Brno City Municipality Departments
www.brno.cz

MMB – Dominikánské nám. 1
Lord Mayor’s Office, phone: 542 171 111

MMB – Dominikánské nám. 3
Health Department, phone: 542 172 430
Internal Audit and Inspection Department (OKO), 
phone: 542 172 016
Education, Youth and Sport Department (OŠMT), 
phone: 542 172 101
Cultural department (OK), phone: 542 172 075

MMB – Malinovského nám. 3
Information Centre, phone: 542 173 590
Brno – Healthy City Office, phone: 542 173 075
Trades Office, phone: 542 173 411
Housing Department, phone: 542 173 221
Property Department, phone: 542 173 221
Internal Affairs Department, phone: 542 173 091

MMB – Koliště 19
Social Welfare Department, phone: 542 173 722
Socio-Info Centre, phone: 542 173 820, 542 173 830

MMB – Husova 5
Administrative Activities Department, phone: 542 175 199
Defence Department, phone: 542 175 211

MMB Kounicova 67 (out of map)
Transport department, phone: 542 174 201
Transport Administration Department, phone: 542 174 221
Environmental department, phone: 542 174 501
Investment department, phone: 542 174 162
Technical networks department, phone: 542 174 531
Urban Planning and Development Department (OUPR), phone: 542 174 104
Dept. of water and forestry management and agriculture, phone: 542 174 016

Odbory Magistrátu města Brna
www.brno.cz

MMB – Dominikánské nám. 1
Kancelář primátora města Brna, tel.: 542 171 111

MMB – Dominikánské nám. 3
Odbor zdraví, tel.: 542 172 430
Odbor interního auditu a kontroly, tel.: 542 172 016
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, tel.: 542 172 101
Odbor kultury, tel.: 542 172 075

MMB – Malinovského nám. 3
Informační středisko, tel.: 542 173 590
Kancelář Brno-zdravé město, tel.: 542 173 075
Živnostenský úřad města Brna, tel.: 542 173 411
Bytový odbor, tel.: 542 173 221
Majetkový odbor, tel.: 542 173 221
Odbor vnitřních věcí, tel.: 542 173 091

MMB – Koliště 19
Odbor sociální péče, tel.: 542 173 722
Socio-info centrum, tel.: 542 173 820, 542 173 830

MMB – Husova 5
Odbor správních činností, tel.: 542 175 199
Odbor obrany, tel.: 542 175 211

MMB Kounicova 67 (mimo mapu)
Odbor dopravy, tel.: 542 174 201
Odbor dopravněsprávních činností, tel.: 542 174 221
Odbor životního prostředí, tel.: 542 174 501
Odbor investiční, tel.: 542 174 162
Odbor technických sítí, tel.: 542 174 531
Odbor územního plánování a rozvoje, tel.: 542 174 104
Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství, tel.: 542 174 016
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81 8281 82

přístupné trasy
accessible routes

trasy přístupné s asistentem
routes accessible with assistance

8282

8282

Dopravní podnik města Brna
Dopravní asistent: 543 174 318, 723 980 676
Přehled tramvajových zastávek s bezbariérovým přístupem: 
http://www.dpmb.cz/bbz.asp
Jízdní řády bezbariérové linky autobusu č. 81 a 82: 
http://www.dpmb.cz/jr_linky.asp

Brno city public transport
Transport assistance: 543 174 318, 723 980 676
Barrier-free tram stops: http://www.dpmb.cz/bbz.asp
Barrier-free buses no. 81, 82 time tables: 
http://www.dpmb.cz/jr_linky.asp

Opravy invalidních vozíků / 
Wheelchair services:
Meyra BRNO, Zábrdovická 16a
tel.:  545 216 748,  545 216 748 
 
Sivak – Hana Gümplová, Rybníček 6    
tel.: 549 212 620

Medicco - Vašíček, s.r.o., Netroufalky 3
tel.: 603 431 507, 543 106 391

zastávka MHD, zastávka s bezbariérovým přístupem
public transport stop, barrier-free stop


