
Reliéfní plánky – seznam 

Reliéfní plánky slouží nevidomým k hmatovému prohlížení, díky kterému si vytvoří 

lepší představu zobrazeného území. Jsou vyrobeny z plastu, mají rozměry 40 x 50 

cm. Hmatově i barevně vyobrazují budovy, chodníky, zeleň, zastávky, silnice, koleje, 

přechody pro chodce, případně i řeky. Orientačně důležitá místa jsou popsána v 

běžném i Braillově písmu. K plánkům jsou vytvořeny informační popisy v běžném i 

Braillově písmu. 

 

Zájemci si mohou prohlédnout reliéfní plánky: 

Olomouce, Šternberku, Uničova a Litovle po domluvě se Simonou Vavrečkovou 

Dis. v TyfloCentru na I. P. Pavlově č. 69 v Olomouci, tel: 773 642 932, e-mail: 

vavreckova@tyflocentrum-ol.cz 

 

Přerova a Hranic po domluvě s Mgr. Dagmar Staňkovou v TyfloCentru na Jaselské 

ulici č. 6 v Přerově, tel: 730 870 766,  

e-mail: stankova@tyflocentrum-ol.cz 

 

Prostějova po domluvě s Bc. Zuzanou Znojilovou v TyfloCentru na Kostelecké ulici 

č. 17 v Prostějově, tel: 730 870 761,  

e-mail: znojilova@tyflocentrum-ol.cz 

 

Šumperku, Mohelnice a Zábřehu po domluvě s Bc. Leonou Šabršulovou Dis. 

v TyfloCentru na ulici 8. května č. 22 v Šumperku, tel: 730 870 769, 

e-mail: sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz 

 

 

 

1. Olomouc – hlavní nádraží: znázorňuje vlakové nádraží po rekonstrukci, 

nádražní budovu a jednotlivá nástupiště 

2. Olomouc – fakultní nemocnice 1: spodní část areálu mezi ulicí Brněnská a I. 

P. Pavlova 

3. Olomouc – fakultní nemocnice 2: centrální část areálu  

4. Olomouc – fakultní nemocnice 3: horní část areálu po ulici Hněvotínská 

5. Olomouc – Nová Ulice: znázorňuje prostor konečné tramvajové zastávky 

v návaznosti na trasu do středisek TyfloCentra, Tyfloservisu, SONS a 

Tyflopomůcek. 

6. Olomouc –sídlo TyfloCentra Olomouc: rozložení organizací TyfloCentra, 

SONS, Tyfloservisu a Tyflopomůcekvareálu Jalta na I. P. Pavlova 69 

7. Olomouc –sídlo soc. firmy Ergones: trasa od zastávky MHD Pionýrská do 

soc. firmy Ergones, Heyrovského 35. 

8. Olomouc – náměstí Republiky a okolí: s vyznačením památek, které jsou 

zpřístupněny osobám se zrakovým postižením. 

9. Olomouc – Tržnice: znázorňuje stanoviště autobusů, zastávky MHD a okolí. 
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10. Olomouc – obchodní galerie Šantovka: znázorňuje komplex obchodního 

domu, tramvajovou trať, zastávky, pěší zónu, nadúrovňovou lávku a návaznost 

na centrum (Tržnici). 

11. Olomouc – autobusové nádraží: zobrazuje prostor autobusového nádraží. 

12. Olomouc – přednádražní prostor: zobrazuje prostor před vlakovým nádražím 

s rozmístěním zastávek MHD, tramvajové koleje, křižovatky, odpočinkovou 

zónu, budovy RCO, Krajský úřad, hotel a poštu. 

13. Olomouc – centrum města: znázorňuje Horní náměstí, Dolní náměstí a okolní 

ulice. 

14. Olomouc – náměstí Hrdinů: znázorňuje křižovatku nám. Hrdinů s rozmístěním 

zástávek MHD. 

15. Přerov – vlakové nádraží: vyobrazuje nádraží po rekonstrukci, budovu, 

nástupiště, podchody a kolejiště. 

16. Přerov – autobusové nádraží: znázorňuje prostor autobusového nádraží. 

17. Přerov – historické centrum města 1: znázorňuje okolí náměstí T. G. 

Masaryka a Horního náměstí. 

18. Přerov – historické centrum města 2: v centru města znázorňuje především 

úřady (budovy magistrátu, pošta). 

19. Přerov – městská část 1: střediska TC a SONS v návaznosti na vlakové a 

autobusové nádraží. 

20. Přerov – městská část 2: střediska TC a SONS v návaznosti na centrum města 

21. Přerov – Nemocnice: znázorňuje areál nemocnice (budovy jednotlivých 

oddělení, vchody, komunikace) 

22. Prostějov – centrum města: vyobrazuje náměstí T. G. Masaryka, přilehlé ulice 

a okolí. 

23. Prostějov – přednádraží a stanoviště MHD: znázorňuje vlakové nádraží a 

přednádraží se stanovišti MHD 

24. Prostějov – autobusové nádraží: znázorňuje prostor autobusového nádraží 

25. Litovel – centrum města: znázorňuje okolí náměstí P. Otakara a historické 

centrum města. 

26. Litovel – autobusové nádraží: znázorňuje prostor autobusového nádraží a 

vlakovou zastávku. 

27. Uničov – centrum města: vyobrazuje Masarykovo náměstí a historické centrum 

města. 

28. Uničov – autobusové nádraží: znázorňuje prostor autobusového nádraží. 

29. Šternberk – centrum města: znázorňuje Hlavní náměstí, Horní náměstí a okolí. 

30. Šternberk – autobusové a vlakové nádraží: znázorňuje prostory obou nádraží 

a přednádražní prostory. 

31. Šumperk – centrum města: znázorňuje centrální část města s Hlavní třídou a 

náměstím Míru. 

32. Šumperk - autobusové a vlakové nádraží: znázorňuje prostory obou nádraží a 

přednádražní prostory.  

33. Hranice – centrum města: znázorňuje centrální část města s náměstím. 

34. Hranice – autobusové nádraží: znázorňuje prostory autobusového nádraží. 

35. Mohelnice – autobusové nádraží: znázorňuje prostory autobusového nádraží 

36. Zábřeh – přednádraží a stanoviště autobusů: znázorňuje vlakové nádraží, 

přednádraží se stanovišti autobusů 


