System linii prowadz cych
Wyczuwalno-Wizualne oznakowanie przeznaczone dla niedowidz cych oraz niewidomych pieszych.
Cel
Wyczuwalno-Wizualne oznakowanie, to pomoc w orientacji przeznaczona dla niedowidz cych oraz
niewidomych pieszych, która podnosi bezpiecze stwo jak równie przyczynia si do samodzielnego
poruszania w miejscach publicznych.
System linii prowadz cych tworzy standard. Jednolite oznakowanie przyczyni si do tego ze b dzie on
wsz dzie rozpoznawalny i jednoznacznie tłumaczony.
Wdro enie / wykorzystanie.
Niewidomi jak równie niedowidz cy, dzi ki wyczuwalno-wizualnemu oznakowaniu b d ostrzegani o
niebezpiecznej sytuacji w trakcie swojej podró y oraz „prowadzeni” przez objekty u yteczno ci publicznej.
Oznakowanie takie, ze swoim systemem linii i pól „wzmo onej uwagi” dostarcza docelowo u ytkownikowi,
cennych uwag, instrukcji oraz w du ym stopniu usamodzielnia.
Oczywi cie jest to tylko rodek pomocniczy. Pieszy u ytkownik takiego oznakowania powinien orientowa si
w terenie oraz zna miejscowo aby wiedzie dok d prowadz linie systemu lub przy jakim obiekcie (winda,
schody, peron) znajduj si w chwili natrafienia na pola wzmo onej ostro no ci.
Poniewa oznakowanie Wyczuwalno-Wizualne nie spełnia roli ochronnej, nie nale y go stosowa
bezpo rednio na skrajach oraz jako oddzielenie niebezpiecznych rodowisk (np. rozdzielenie cz ci jezdnej
od strefy pieszych).
Oznakowanie, Wyczuwalno-Wizualne powinno by stosowane jedynie w miejscach, w których wymagana jest
pomoc w orientacji jak równie podniesienie bezpieczenstwa.
Opis techniczny:
- Wyczuwalno
Linie prowadz ce
Wyczuwalno tego rodzaju linii mo e by zapewniona jedynie przy wypukłych, 4-5 mm wysokich
wyst pach. Dlatego te , sugerujemy 3 wypukle, 3-centymetrowe linie równolegle w odst pach 3
centymetrowych i te powtórzone po 27 centymetrowym odst pie.(foto nr 1.)
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Pola „skrzy owa ” z innymi kierunkami
Linie prowadz ce dochodz do miejsca gdzie szersze pole zawiadamia o miejscu, w którym nale y
wyszuka innych linii prowadz cych w innym kierunku. Tego typu pole przekazje informacje a nie
ostrzega. Mo na je stosowa równie w miejscach ko cz cych „prowadzenie” takich jak drzwi, winda
itp... Pola te maj wielko 57 cm x 57 cm (foto nr 3.)
Pola wzmo onej uwagi przed schodami.
Jest to ci g wypukłych linii (3 cm co 3 cm i wys. ok. 4-5 mm) o szeroko ci całego pola 90 cm. Pole to
rozci ga si na całej szeroko ci pasa u przeznaczonego dla pieszych. Pola te ró ni si w zale no ci
od sytuacji, czy s to schody zst puj ce (na dol, foto nr 7.) czy te wst puj ce (do góry foto nr 2.)
Pola wzmo onej uwagi
Wyczuwalno tego rodzaju oznakowania, zapewniaj nam równie linie w ilo ci powy ej 10 szt. i w/g
powy szych wymiarów.
Linie bezpiecze stwa na peronach kolejowch
Linie, które wyznaczaj , odgradzaj stref bezpieczn , wzdłu kraw dzi peronu.
Linie te, wykonane s jak wszystkie wymienione oznakowania, z wy szych 3 centymetrowych linii
równoległych do kraw dzi peronu. Szeroko całej linii wynosi 30 cm i składa si powinna z min. 6
równoległych linii (foto nr 5)
- Wizualno / postrzeganie
Kolory linii oraz pól wzmo onej uwagi, powinny by oznakowane w kolory jasne ( ółty, jaskrawy) lub z
u yciem kontrastu (białe linie na czarnym tle).
Pola wzmo onej uwagi powinny by o wy szym stopniu spostrzegania (kontrastu) ni linie
prowadz ce.

Miejsca zastosowa
obiekty u yteczno ci publicznej takie jak dworce, przystanki, pasa e centrów handlowych, lotniska,
chodniki pasa y dla pieszych itp........
Dane dotycz ce wymiarów oznakowania w systemie Wyczuwalno-Wizualnym
Elementy podstawowe (4-5 mm wysoko

, 3 cm syeroko

, 3 cm odst pomi dzy elementami)

Linie prowadz ce (trzy elementy podstawowe w odst pie 27 cm)

Pola zmian kierunków (skrzy owania) oraz zaka czaj ce.

Pola wzmo onej uwagi przed schodami (na górze).

Pole wzmo onej uwagi przed schodami (na dole)

Linie prowadz ce oraz pola wzmo onej uwagi zako czone schodami lub wind

Linie prowadz ce oraz zmiany kierunków
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