
Informace pro uživatele:

• vyhledávání bezbariérových míst v lokalitě dle vašeho výběru

• navigace do místa určení

•  informace o typu bezbariérového přístupu, dostupnosti 
bezbariérového WC a parkoviště pro vozíčkáře

• kontakty, fotografie, videa, hodnocení, komentáře

• data vkládají a ověřují samotní vozíčkáři

1. Stáhněte si aplikaci na telefon. 

2.  Zaregistrujte se prostřednictvím svého 
profilu na FB nebo emailu.

3. Vyhledávejte bezbariérová místa a přístupné trasy.

4. Vkládejte nová místa a trasy, se kterými máte zkušenost.

5. Informace jsou dostupné také na www.vozejkmap.cz.

Vyhledávač umí místo najít podle:   

• názvu (např. U tří prasátek)

• adresy (např. ulice nebo město) 

• obsahu (např. pěkná vyhlídka, dobré pivo)

• kategorie

• vzdálenosti

• přístupnosti

Co je VozejkMap?

Jak to funguje?

Hledejte v mapě 
rychle a chytře

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

Svoboda
 pohybu na vozíku

www.vozejkmap.cz

Mobilní a webová aplikace nabízí mapu, 
navigaci a informace o bezbariérových místech 
v celé ČR i v zahraničí. Umožní vám naplánovat 
si cestu tak, abyste se nedostali do potíží 
a mohli cestovat samostatně.

 stažení zdarma

. . . . . . . . . . . . . 



. . . . . . . . . . . . . 

VozejkMap obsahuje také sociální prostor (v App ikona Aktivita), 
ve kterém můžete sdílet své zkušenosti a informace s dalšími 
uživateli. Tento prostor vám zajistí aktuální přehled o nově 
vložených místech a o všem, co se v mapě děje.  
Je to také prostor pro vaše komentáře. 

                             Do VozejkMap můžete vložit   
                             „bezbariérovou“ událost jako je např. 
festival, happening, výstava nebo sportovní utkání. 
Postup je stejný jako u vložení nového místa, jen 
v kategorii zvolíte možnost „Událost“.

Chcete se projet na kole nebo na vozíku? 

Přímo v terénu vám aplikace ukáže přístupnou trasu.

Víte o dobré trase, která je vhodná pro vozíčkáře? 

Dejte o ní vědět i ostatním.  

Návod na doplnění trasy přes počítač:

1.  Na www.mapy.cz vyberte možnost Plánování. 
Zvolte počátek a konec trasy. Zkontrolujte trasu 
a mód, v jakém se vám zobrazuje (cyklistika/pěší).

2. Pomocí tlačítka Exportovat uložte do formátu KML.

3.  Zašlete nám trasu spolu s doplňujícími 
informacemi na email: vozejkmap@czepa.cz.

Sdílejte, 
komentujte, 
lajkujte…

1. Přidejte místo prostřednictvím červeného tlačítka +. 

2. Aplikace si umí najít vaši aktuální polohu dle GPS.

3. Vyplňte formulář o zařízení, přidejte fotografii, 
vložte komentář.

Informace o místech se mohou v průběhu času měnit.  
Pokud naleznete v mapě nevyhovující místo nebo nějakou 
nesrovnalost, okomentujte nám ho a my zajistíme opravu.

Vkládejte  
nová místa

Vložte událost

S aplikací  
VozejkMap  
najdete  
i přístupnou  
trasu

. . . . . . . . . . . . . 

Nové



Informace pro provozovatele 
bezbariérových objektů:

Jste 
bezbariéroví? 

Nové                           Vložte svůj objekt do aplikace či na web 
                            VozejkMap.cz. Můžete přidat úvodní fotku 
nebo video z YouTube kanálu, webový odkaz, otevírací dobu, 
fotogalerii (u budov minimálně bezbariérový vstup a toaletu 
pro vozíčkáře; fotografie trasy) atd. 

Nechte uživatele hodnotit vaše zařízení dle atraktivity  
či spokojenosti s bezbariérovostí.

Pokud bude váš objekt administrátorem VozejkMap 
schválen, máte oprávnění nalepit si samolepku 
na vchodové dveře.

Výzva: Je váš objekt bezbariérový? Pak máte velké 
plus a pochlubte se tím. Je to nejlepší způsob, jak dát 
návštěvníkům najevo, že jsou u vás vítáni i přes své 
indispozice. Jakmile si nálepku vylepíte, rádi uvidíme, kam 
jste ji umístili. Pošlete nám fotku nebo sdílejte na sociálních 
sítích pod hashtagem #vozejkmap.

O vašem zařízení, trase nebo lokalitě můžeme vozíčkáře 
informovat prostřednictvím newsletteru.  
Je to skvělá příležitost dát uživatelům o sobě vědět.  
Pokud o zveřejnění v newsletteru máte zájem, kontaktujte nás.

Provozovatelem mobilní a webové aplikace VozejkMap je 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Naše mapa se  dá vložit na jakýkoliv web formou tzv. embedu. 
Pokud potřebujete vložit mapu bezbariérových míst ve svém 
městě nebo kraji, připravíme vám embed na míru.

Newsletter

Vložte si mapu  
na svůj web

. . . . . . . . . . . . . .

CZEPA, z.s.  I  vozejkmap@czepa.cz
tel.: 775 980 952  |  www.czepa.cz


