POPIS TRASY DO TYFLOCENTRA OLOMOUC,
I. P. PAVLOVA - HLAVNÍ BUDOVA TYFLOCENTRA
Adresa:
I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc.
Kdo se na hlavní budově nachází:





Koordinátor služby odborného poradenství,
Koordinátor sociálně aktivizační služby,
Středisko informatiky a digitalizace (lektoři výukových kurzů práce na PC),
Pracovník odstraňování bariér.

Od tramvajové zastávky Nová Ulice k TyfloCentru
Tramvajová zastávka Nová ulice se nachází stranou silniční komunikace.
Po vystoupení z tramvaje odbočte vlevo, po 30 m naleznete nejbližší přechod přes
vozovku. Po přejití odbočíte vlevo, po 10 m vpravo delším úsekem cca 300 m
pokračujte po chodníku kolem dvou panelových domů a kolem kostelíku po pravé
straně. Přejdete úzkou komunikaci a po dalších asi 30 metrech se vpravo nachází
areál Jalta, kde v levém křídle naleznete TyfloCentrum, Tyfloservis, Tyflopomůcky a
Oblastní odbočku SONS. Již z chodníku můžete využít orientační hlasový majáček
umístěný nad schodištěm k rampě. Za vstupem do restaurace se po rampě vlevo
dostanete ke všem střediskům. Středisko informatiky se nachází na rampě po pravé
straně před odbočením k Tyflopomůckám a ostatním střediskům. Další hlasový
majáček můžete využít u vchodu do středisek TC, TS a SONS. Zvonky do středisek se
nacházejí před druhými vstupními dveřmi vpravo na zdi.
Z vlakového nádraží tramvají do TyfloCentra
Po vystoupení z vlaku můžete využít hlasové majáčky na nástupištích i v odbavovací
hale, zejména akustický u východu z nádraží. Tramvajová zastávka se nachází vlevo
od východu. Můžete využít hlasového výstupu inteligentních zastávek. Použijete
tramvaje číslo 1, 4 a 6, směr Nová ulice. Všechny tramvaje v Olomouci jsou vybaveny
venkovním hlášením pro nevidomé i vnitřním hlášením zastávek. Na lince č. 1 trvá
jízda cca 16 minut, na ostatních cca 19 minut. Výstupní stanicí je Nová ulice konečná.
Z autobusového nádraží tramvají do TyfloCentra
Po vystoupení z autobusu se můžete zorientovat za pomoci tabulek v bodovém písmu
na označnících jednotlivých zastávek. Lze také využít hlasových majáčků - nad
vchodem do čekárny, na 2. a 5. nástupišti a nad schodištěm do podchodu vedoucímu
k zastávkám MHD. Z podchodu vystoupíte schodištěm situovaným v přímém směru

podchodu. Po vystoupení přejdete koleje a odbočíte vlevo. Zastávka tramvaje se
nachází po cca 50 metrech, můžete využít její hlasový výstup. Zde jezdí linka č. 4.
Doba trvání jízdy je cca 22 minut. Výstupní stanicí je Nová ulice - konečná.
Automobilem k TyfloCentru


od Mohelnice, Šternberka, Lipníka nad Bečvou, Přerova:

Sledujte směr na Brno. Jakmile sjedete z nadjezdu, dostanete se na ulici Brněnskou.
Těsně před výjezdem z města (na světelné křižovatce, kde tramvaj odbočuje vpravo)
odbočte doprava na ulici Hraniční a na křižovatce u konečné tramvaje odbočte opět
doprava na ulici I. P. Pavlova. Asi po 300 metrech vpravo se nachází areál Jalta,
kde kromě TyfloCentra najdete také Tyfloservis, Tyflopomůcky a Oblastní odbočku
SONS. V okolí je možno zaparkovat. Před TyfloCentrem je i vyhrazené parkovací
místo pro invalidy. Za vstupem do restaurace se po rampě dostanete ke všem
střediskům. Využít můžete orientační hlasový majáček umístěný před schodištěm
k restauraci a následně u vchodu do středisek TC, TS a SONS.


od Prostějova:

Na první světelné křižovatce odbočte doleva na ulici Hraniční a na křižovatce
u konečné tramvaje odbočte doprava na ulici I. P. Pavlova. Asi po 300 metrech
vpravo se nachází areál Jalta, kde kromě TyfloCentra najdete také Tyfloservis,
Tyflopomůcky a Oblastní odbočku SONS. V okolí je možno zaparkovat. Za vstupem
do restaurace se po rampě dostanete ke všem střediskům. Využít můžete orientační
hlasový majáček umístěný před schodištěm k restauraci a následně u vchodu do
středisek TC, TS a SONS.

