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Dobrý den,
bychom vás informovali, že pro osoby se zrakovlim postižením jsme v jť,.. il,_i il r i.r před několika lety
vytvořiIi mapy, které se dajíčísthmatem, a nově je zkoušíme na požádání i tisknout. Na serveru ],.| ,,,!,, ,,,
tak mohou nynízájemci z řad nevidomých a slabozrakých zdarma získat speciálně upravené podklady
pro ulehčeníorientace pomocí hmatu.
rád i

Haptické mapy umožňujígenerování kartografických podkladů vhodných pro výrobu hmatových
reliéfních map. Tyto mapy nabídnou kontinuální zobrazení nejen Českérepubliky, ale nyníjiž celého
světa, a obsahují,seznamy zkratek, legendu a seznam zájmových bodů. Nevidomí mohou spolu s
hmatovou mapou dostat iseznam zajimavých

a

užitečnýchmíst ve vybrané oblasti (například

restaurace, lékárny, zastávky MHD nebo bankomaty),

Jak na to? Veškeréinformace najdete na stránce ili.i!s //il;li,9i:_9 iiill,ql1. Na haptické mapy se
dostanete i přes portál !!!:",_4/ l!]_.ij,y iz, kde si stiskem tlaČÍtka,,Změnit mapu" v levém horním rohu

proměníte mapový podk|ad na název,,Haptická". Poté si můžetevybrat oblast, která vás zajímá, a to v
jednom ze třídostupných měřítek (ir ai,-., :tietll]], nebo i,í] \q) a Seznam.cz z podkladu násIedně připraví
mapu haptickou. Žádost o tisk se na zmíněné adrese vyplňuje po pravé straně v boxu, kde jsou také
dostupné veškeréinformace potřebné k tisku i možnost zažádal o radu.

Věříme, že možnost tisku haptických map zdarma zpříjemní všem nevidomým a slabozrakým jejich
cestování.
S pozdravem

Seznam.cz

Na vzniku hoptických map dlouhodobě spolupracuje se Seznom.cz také středisko Teiresiós při Masorykově univerzitě a ELSA
(Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) při ČVUT v Proze. O celospolečenském přínosu haptických map
svědčí cena, kterou společnosti Seznam.cz ucjělila brněnskó Masarykova univerzito. Vývoj haptických map je jen jednou z oktivit,
kterým se českd internetovó jednička věnuje v rómci přístupnosti svých služeb, kdy se snaží,aby její produkty mohli používat

skutečně všichni, tedy í lidé s hondicapem,
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