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Virtuální průvodce budovami MU

Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené
Aplikace on-line pro mapování architektonické přístupnosti budov. Svým uživatelům nabízí zejména tyto informace:
»» poloha a typ bezbariérových vstupů do budovy
»» možnosti vertikálního pohybu po budově – umístění
výtahů, plošin či jiných relevantních zařízení včetně
technických specifikací, fotografií a ovládacích prvků

»» horizontální průchod budovou – vodicí linie k potenciálně klíčovým bodům (učebny, knihovny, menza), údaje o průchodnosti podlažím (typy dveří, šířka chodeb)
»» bezbariérové toalety – umístění, rozměry a celková
dispozice
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Aplikace nabízí nástroje pro intuitivní
orientaci v budově: vodicí linie, půdorysný plán podlaží – v něm jsou
vyznačeny všechny nasnímané body,
příp. interaktivní výseč, s jejíž pomocí
lze přesně natáčet pohled v každém
z nasnímaných bodů.
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Virtuální průvodce obsahuje
kromě snímků pokrývajících obraz ze 360° i statické fotografie
zakomponované do prohlídky
prostřednictvím návodných
ikon a nabízející informace
o typech použitelných zařízení
(plošin, výtahů), jejich přesných
rozměrech a dispozičních
řešeních (šířky dveří, výška
ovládacích prvků, velikost a
řešení toalet apod.). 

Pro překonání 5 schodů je možné
využít šikmou schodišťovou plošinu
(š: 79 cm, d: 104 cm) s automatickým
sklápěním pomocí ovládacích tlačítek
vlevo na zdi. Vlevo před budovou
jsou 2 vyhrazená parkovací místa
šířky 350 cm označena symbolem
osoby na vozíku…

Každá scéna má svůj slovní
technický či organizační popis.


Prostředí aplikace je vybaveno sadou ovládacích prvků – pro krokové
otáčení obrazu v horizontální i vertikální rovině, pro přibližování či
oddalování aktuální scény, příp. pro návrat k výchozímu pohledu. 

www.teiresias.muni.cz/virtualni-pruvodce-mu

Středisko Teiresiás
V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita specializované celouniverzitní pracoviště – Středisko pro
pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás), jehož úkolem je zajišťovat, aby obory
akreditované na univerzitě byly v největší možné
míře přístupné i studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým
handicapem, se specifickými poruchami učení, případně s jiným typem postižení.
V rámci MU je Středisko Teiresiás samostatné pracoviště spolupracující se Studijním odborem Rektorátu MU, Poradenským centrem, Centrem jazykového vzdělávání a dalšími součástmi univerzity.
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