
Popis trasy do regionálního střediska Přerov 

Adresa:  

Jaselská 6, 750 02 Přerov 

Kdo se na středisku nachází:  

– Regionální středisko Přerov 

Z vlakového nádraží do TyfloCentra 

Přímo naproti hlavního vstupu vlakového nádraží přejdete přes semaforem 

řízený a ozvučený přechod pro chodce. Odbočíte vpravo a půjdete po 

chodníku, který se asi po 30 m mírně stáčí obloukem doleva, dále rovně 

200 m ulicí Kramářova. Na jejím konci odbočíte vlevo a pokračujete ulicí 

Čechova. Po 100 metrech přejdete v přímém směru vozovku přes přechod 

umístěný po levé straně, na který navádí slepecká dlažba. Pokračujete 

200 m v přímém směru. Na konci chodníku odbočíte vlevo do Jaselské 

ulice. Po 50 metrech naleznete vstup do TyfloCentra a SONS, který je 

opatřen hlasovým majáčkem. Zvonky na TyfloCentrum a SONS se nachází 

vedle dveří vlevo ve spodní části zvonkového panelu. Jsou označeny 

v Braillově písmu a hmatným tlačítkem. Vstupní dveře se otevírají k sobě. 

Uvnitř vyjdete šest schodů a odbočíte vpravo. Po pravé straně se nachází 
dveře do kanceláře SONS a v přímém směru do TyfloCentra a klubovny. 

 

Z autobusového nádraží do TyfloCentra 

Z autobusového nádraží se vydáte k vlakovému nádraží. Projdete prvním 

nástupištěm autobusového nádraží (budovu budete mít po levé straně), 

projdete volným prostorem mírně vlevo cca 20 metrů a dále 50 metrů 

v přímém směru podél budovy vlakového nádraží k přechodu pro chodce.  

Přímo naproti hlavního vstupu vlakového nádraží přejdete přes semaforem 

řízený a ozvučený přechod pro chodce. Odbočíte vpravo a půjdete po 

chodníku, který se asi po 30 m mírně stáčí obloukem doleva, dále rovně 

200 m ulicí Kramářova. Na jejím konci odbočíte vlevo a pokračujete ulicí 

Čechova. Po 100 metrech přejdete v přímém směru vozovku přes přechod 
umístěný po levé straně, na který navádí slepecká dlažba. Pokračujete 

200 m v přímém směru. Na konci chodníku odbočíte vlevo do Jaselské 

ulice. Po 50 metrech naleznete vstup do TyfloCentra a SONS, který je 

opatřen hlasovým majáčkem. Zvonky na TyfloCentrum a SONS se nachází 

vedle dveří vlevo ve spodní části zvonkového panelu. Jsou označeny 

v Braillově písmu a hmatným tlačítkem. Vstupní dveře se otevírají k sobě. 

Uvnitř vyjdete šest schodů a odbočíte vpravo. Po pravé straně se nachází 

dveře do kanceláře SONS a v přímém směru do TyfloCentra a klubovny. 

 


