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Tisková zpráva 2019_02
Poslepu s přehledem
Víte, co může tvořit překážku pro nevidomého chodce? Jak nevidící člověk najde
přechod a co mu pomůže v městské dopravě?
V březnu 2019 vydala obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Hradec Králové
svou první publikaci: přehled bezbariérových úprav pro těžce zrakově postižené občany
„Poslepu s přehledem“.
Jejím autorem je nevidomý konzultant TyfloCentra problematiky bariér pro zrakově
postižené, Mgr. Jarmil Moláček.
Rozsahem
útlá
brožurka
shrnuje
zkušenosti
autora
s odstraňováním
architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené osoby. Zabývá se
problematikou nejen teoreticky, ale doplňuje ji konkrétními fotografiemi správných i
chybných řešení, převážně z Hradce Králové. Informuje i o projektu mapování bariér
v Hradci Králové.
Publikace je určena laické i odborné veřejnosti, která se zajímá o to, jak se chodí
„poslepu“ lidem se zrakovým handicapem. Vysvětluje základní pojmy a dokumentuje
jejich použití v praxi. Nemá ambice být ucelenou metodikou pro projektanty, spíše chce
přiblížit smysl a praktický význam jednotlivých hmatových, akustických či vizuálních
úprav, které jsou důležité pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s omezením zraku.
Jedním ze záměrů publikace byla snaha předejít chybným řešením při navrhování a
rekonstrukcích veřejných budov nebo dopravních staveb. Hlavně však chce přispět k lepší
informovanosti veřejnosti o tom, jak pomoci nevidomým a slabozrakým, aby si mohli
samostatně a „s přehledem“ dojít tam, kam potřebují, využít hromadnou dopravu a lépe
se orientovat ve veřejném prostoru, který sdílíme my všichni.
Vydání této publikace finančně podpořila společnost PERI, s.r.o., které tímto
děkujeme.
Publikace „Poslepu s přehledem“ je zdarma k dispozici v TyfloCentru Hradec
Králové, o.p.s., Okružní 1135/15, Hradec Králové, či na webových stránkách
http://tyflocentrum-hk.cz .
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