
 

 

Ing. PETR NOVÁK, absolvent obchodní akademie v roce 1994 

 

Na škole studoval mezi lety 1990 a 1994. Zájem o železnici ho přivedl na Fakultu dopravní 
ČVUT, kterou dokončil v roce 1999. 

V průběhu střední i vysoké školy 
reprezentoval Českou republiku na 
evropských i světových atletických 

soutěžích pro osoby se zrakovým 
postižením. Specializoval se na 
sprinty. Zúčastnil se běžného 

mistrovství světa v závodě na 
200 m. Na paralympiádě 

v australském Sydney získal 
stříbrnou medaili v běhu na 
100 m. 

Jeho pracovní kariéra začala ve 
Sjednocené organizaci nevido-
mých a slabozrakých ČR. Od roku 

2004 působí na Ministerstvu pro 
místní rozvoj jako ministerský rada 
pro bezbariérové užívání staveb. 

Podílel se na přípravě bezba-
riérové vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Je ženatý, má dvě dcery. 

 

„Volba mé střední školy byla skvělá. Ve třídě nás bylo maximálně 12. Naši profesoři měli 
zkušenosti se speciální pedagogikou. V praxi jsme zjistili, že máme dobré až nadprůměrné 
vzdělání. Několik spolužáků dobře obstálo především v oblasti podnikové ekonomiky, další 
skupina v informačních technologiích. Ani odpoledne jsme nezaháleli a pečlivě jsme 
připravovali různé "lumpárny". Některé kousky nejsou odtajněny dodnes. 

Vzpomenout také musím na kontext doby. Začátek devadesátých let byl dynamický. Na jaře 
jsme udělali přijímací zkoušky na pětiletou střední ekonomickou školu. V létě proběhla 
transformace a nastoupili jsme na čtyřletou obchodní akademii. Následně díky tomu 
mimořádně maturovali dvě paralelní třídy ekonomického zaměření. Začínali jsme ve staré 
budově v Michli. Školní budova měla svého genia loci. Byla blízko břehu Botiče, po kterém 
byla vyslána nejméně jedna protestní nóta. V každé třídě byla lokální kamna a na záchodě 
zima. Při operaci Pouštní bouře jsme měli ropné prázdniny. Zhruba za dva roky proběhla 
naše operace stěhování z Michle do nových prostor v Nových Butovicích. Zažili jsme rozpad 
federace. Naši slovenští spolužáci se přes silvestrovskou noc stali zahraničními studenty. 
V rámci některých školních lavic začala probíhat přeshraniční spolupráce. Na Slovensko 
posíláme srdečné pozdravy. 

„Děkuji za sebe a věřím, že i za celou třídu (maturitní ročník OA 1994). Byl to hezký předěl 
mezi dětským světem a ranou dospělostí.“ 


