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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PŘEDSTAVILA MODEL SVÉHO AREÁLU 
V BRAILLOVĚ PÍSMU  

Plzeň, 15. 9. 2014 – Západočeská univerzita v Plzni představila 15. září na odborné 
konferenci projektu ROPOV – „Rovné příležitosti pro všechny“ model svého areálu na 
Borských polích, opatřený popiskami v Braillově písmu. Tato 3D haptická mapa přiblíží 
univerzitní kampus zrakově postiženým studentům. 

Model vznikl na katedře konstruování strojů Fakulty strojní ZČU v rámci oboru „Konstrukce 
zdravotnické techniky“, který se zabývá technickými návrhy kompenzačních pomůcek pro 
osoby s různým postižením, zařízení pro manipulace s pacienty a přepravou osob se sníženou 
pohyblivostí.  
 
„Po poradě s pracovníky Informačního a poradenského centra ZČU a TyfloCentra Plzeň jsme 
zvolili tvorbu na přírodní materiálové bázi. Jedná se o bloky z tvrdého dřeva, které jsou 
upraveny do zmenšené podoby jednotlivých budov s ponecháním významných detailů 
v odpovídajícím měřítku, jako jsou střešní dílce, atrium, přednáškové místnosti či přechodové 
mosty mezi budovami. Jednotlivé monobloky budov jsou hladce ručně opracovány tak, aby 
byly hmatem snadno čitelné jejich popisky v bodovém Braillově písmu,“ vysvětluje Josef 
Formánek z katedry konstruování strojů, který popisky vytvořil pomocí tisícovky malých 
hřebíčků. „Mohli jsme použít i jinou technologii, například 3D tisk, CNC opracování  
a podobně, při níž by bylo možné získat více detailů na budovách, ale ztratila by se právě 
možnost snadného čtení Braillova písma,“ dodává Formánek. Na mapě jsou vyznačeny  
i přístupové cesty včetně hlavních obklopujících ulic a zastávek. Travní zeleň je řešena ve 
formě jemné kobercové tkaniny.  
 
„Model vytvořený v Braillově písmu potvrzuje naši snahu maximálně zpřístupnit univerzitu 
handicapovaným studentům, vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, a tím napomoci 
jejich plnohodnotnému společenskému a profesnímu uplatnění,“ uvedla rektorka ZČU Ilona 
Mauritzová. 
 
Myšlenka zhotovit zmenšený model areálu ZČU na „Zeleném trojúhelníku“ se podařila 
realizovat ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem ZČU v rámci projektu ROPOV 
– „Rovné příležitosti pro všechny“, jehož cílem je vytvoření celouniverzitního podpůrného 
systému pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 3D haptická mapa je sice 
koncipována a primárně určena pro nevidomé, ale i všem ostatním zájemcům může názorně 
přiblížit rozšiřující se areál Západočeské univerzity v Plzni. 


