
Mapu lze ovládat pomocí  
ovládacího panelu nebo 
levým tlaèítkem myši pro 

posun mapy a klávesami [+] 
a [-] pro pøiblížení nebo 

oddálení mapy.

Mìsto Ústí nad Labem spolu s evropským dopravním projektem Civitas Archimedes vytvoøilo samostatný 
webový portál, který poskytuje rady a informace o bezbariérových trasách ve mìstì. 

Jednotlivá místa lze vybrat ze seznamu volbou 
VÝZNAMNÉ OBJEKTY vpravo nahoøe.

V mapì jsou místa oznaèena pøíslušnými ikonkami.

Cílová místa
(úøady, sociální a zdravotní zaøízení)

Zdrojová místa
(zastávky MHD a parkovištì)

Jednotlivá místa lze  ze seznamu volbou 
VÝZNAMNÉ OBJEKTY vpravo nahoøe.

V mapì jsou místa oznaèena pøíslušnými ikonkami.

vybrat

Bezbariérové trasy
Trasy bezbariérových pøístupù spojují zdrojová a cílová místa.

Jednotlivé trasy lze vybrat ze seznamu volbou BEZBARIÉROVÉ TRASY vpravo nahoøe.

Pro každé zvolené místo jsou vykresleny všechny bezbariérové trasy.

Každá hrana pøechodu je vyznaèena barevnì podle výšky 
šlápnutí, jsou k ní poøízeny detailní fotografie detailu hrany a 

rozhledových pomìrù a zobrazují se další informace, týkající se 
výskytu slepecké dlažby èi slepecké signalizace.

Hrany

Nìkteré pøístupy 
nejsou 

bezbariérové, 
jsou vyznaèeny 
èervenì a je k 
ním poøízena 

fotografie.

Pøekážky

Kliknutím na jednotlivé bezbariérové trasy je možné spustit prùbìhové video.

Pøi prohlížení se v mapì zobrazuje bod, který reprezentuje aktuální polohu videa.

Video je možné zobrazit v plovoucím oknì v originální velikosti.

Videa z prùjezdu trasou bude možné stáhnout ve formátu pro mobilní telefony. 

Videa z prùjezdu

Na trasách jsou vyznaèeny rampy s 
detailními fotografiemi.

Rampy

Centrum pro zdravotnì postižené Ústeckého kraje, o.s

Adresa: Štefanikova 25, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail: 
Mgr. Irena Zounová – tel. , e-mail: 

Bc. Michaela Hanušová – tel. , e-mail: 
 

www.krcentrum.cz
info@krcentrum.cz

zounova@krcentrum.cz
hanusova@krcentrum.cz

775 204 168
775 204 162

Národní rada osob se zdravotním postižením
(Regionální pracovištì pro ÚK)

Adresa: Mírové námìstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail: 
Kontaktní linka – 

www.poradnaprouzivatele.cz
ustinadlabem@poradnaprouzivatele.cz

475 208 661

http://bezbari.usti.cdsw.cz

Bezbariérové poradenství
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