Příklady dobrých bezbariérových řešení:
připomínky, přepracování, budoucnost
Robert Osman
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příklady dobrý bezbariérových řešení
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50 připomínek
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číslo
pasportu

název

připomínka
fotografie dobře nevystihují o co šlo
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dotazy
Z jakého důvodu?

Bez politické podpory to analýza bod 3) nechápu (Využití technologie materiálu Původně měla být výměna povrch za povrch, tedy
nejde: přednádraží,
(zámkové dlažby), která vyhovovala požadovanému asfalt za asfalt, výsledná výměna asfalt za zámkovou
Brno
termínu úprav ploch, tj. provést úpravu u všech
dlažbu byla zdůvodňována tlakem na období a
nástupišť v období letních prázdnin (07—08/2017).) termín provedení (letní prázdniny).
sehnat původní fotku smyčky, ta Merhautova je z víc
důvodů nevyhovující (zastávka v oblouku po
Je DPMB (nebo někdo jiný) schopen dodat fotky před
rekonstrukci, výstup do vozovky, ale jinak to udělat
rekonstrukcí? Já jsem žádné nenašel.
nešlo...)
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u realizovaného řešení (viz foto) chybí vodící linie
(zvýšený obrubník)

Nechápu, co je přesně myšleno tím „chybí vodící linie
(zvýšený obrubník)“.

zcela bezbariérových nástupišť, ale do podoby
nástupišť s nájezdovými rampami. Co to znamená?

Použil jsem terminologii DPMB (viz PDF soubor
Seznam tramvajových nástupišť s nájezdovými
rampami na webu https://dpmb.cz/cs/telesnepostizeni). Tam mají "bezbariérová nástupiště", pak
"nízké/vysoké nástupiště" (tato nejsou, jak uvádějí,
zcela bezbariérová, ale mají aspoň nájezdové rampy s
nízkou či vysokou nástupní hranou) a pak už jsou ta
zcela bariérová bez nájezdových ramp. V čem je
terminologie nevyhovující a jakou tedy případně
použít?

Bezbariérová nástupiště
tramvajové smyčky
Obřany, Babická
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název

Část versus celek: Křenová, Brno
Bez politické podpory to nejde: přednádraží, Brno
Školení řidičů MHD pro jednání s nevidomými cestujícími
Knihovna pro bezbariérové Brno
Bezbariérová nástupiště tramvajové smyčky Obřany, Babická
Rychlé šíření jednotné úpravy: Ozvučené upravené vyvolávací systémy na poštách
Malou informací k velké pomoci: Mapa přístupnosti pro sluchově postižené
Odstraňování komunikačních bariér: Startovací byt Unie neslyšících
Vítáme vodicího a asistenčního psa
Lidé nevidomí potřebují jít vedle vodicí linie, ne na ní
Mezilidské bariéry: školení zaměstnanců Magistrátu města Brna
Nebezpečné dopravní značky ve veřejném prostoru
Městská policie Brno modernizuje vybavení: Rychlé zlepšení komunikace s nedoslýchavými
První indukční smyčka v tramvaji v Česku: Pilotní projekt Unie neslyšících a DPMB
Když pomáhat, tak správně
Autobusové nádraží U Grandu
Workoutové hřiště U hrocha

Další příklady dobré praxe

???
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Další příklady dobré praxe
• vznik PSpBB
• zastávka lodní dopravy
• indukční smyčky na přepážky úřadu
• úprava fotokabinek
• organizační úpravy budov/vizuální značení na úřadě
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