10 PRAVIL
TAKTILNEGA OZNAČEVANJA

V zadnjih desetletjih se je v različnih državah razvilo več sistemov
taktilnih oznak, ki slepim in slabovidnim pomagajo pri orientaciji.
Tudi v Sloveniji smo pred kratkim dobili svoj izvirni standard SIST
1186, ki opredeljuje uporabo in oblikovanje talnega taktilnega
vodilnega sistema (TTVS) za slepe in slabovidne. Sistem, ki je določen
v tem standardu, temelji na usmeritvah iz splošnega standarda o
dostopnosti grajenega okolja SIST ISO 21542 in se v nekaterih točkah
zgleduje po nemškem standardu DIN 32984.
Pričujoča knjižica nazorno predstavlja osnovna pravila taktilnega
označevanja, ki so podrobneje določena v omenjenem standardu.
Namenjena je širši javnosti in strokovnjakom, ki se prvič srečujejo s
taktilnimi oznakami. S pomočjo slikovnih prikazov z obrazložitvijo
dobrih in slabih primerov lahko bralec spozna osnovne zakonitosti
taktilnega označevanja ter si v spomin vtisne najpomembnejše stvari
v zvezi z njim.
Pri načrtovanju oznak pa samo poznavanje teh pravil ne zadostuje,
ampak je potrebna poglobljena preučitev tega sistema. Projektanti
in vsi, ki bi želeli o tej temi dobiti bolj poglobljeno znanje, lahko
informacije poiščejo v standardu SIST 1186 ter priročniku Z belo
palico po mestu (Albreht in sod., 2016).

.1

Prostor naj bo zasnovan pregledno in brez ovir, saj je to
pomembno za vse uporabnike. Taktilne oznake naj le
dopolnjujejo osnovno strukturo prostora, kjer je to nujno
zaradi zagotavljanja varnosti in uspešne orientacije.

Slepi preprosto sledi robu stavbe, ob katerem ni ovir. Nevarni rob na drugi
strani je zaščiten z ograjo. Robovi stopnic so označeni, kar slabovidnim
olajša hojo po njih. Taktilna oznaka slepemu sporoča, da stoji pred vhodom
v stavbo in ga hkrati obvešča, da se tu odcepi druga pot (čez stopnice). Klop
je ustrezno umaknjena z glavne poti.

Slepega, ki sledi robu, zelo ovirata smetnjak na pločniku in klop, ki je
postavljena tik pod stopnicami. Vizualna oznaka, ki označuje nevarni rob,
je za slepega nekoristna. Oznake stopnic so neustrezne, saj ne segajo čez
celotno širino stopnice ter so nameščene na vodoravni in navpični ploskvi,
kar otežuje zaznavanje roba.

Standardne taktilne oznake so sestavljene iz čepov
in reber, ki morajo biti primerno oblikovani ter
razporejeni v predpisanih razmakih.

2.

V standardu predpisana oblika in razporeditev čepov in reber ter
natančno opredeljeni razmiki med njimi zagotavljajo, da je oznaka
dobro zaznavna, kar je še posebej pomembno v odprtem prostoru.
Tam veliko motečih dejavnikov (vremenske razmere, hrup ipd.)
slabša zaznavnost ter otežuje orientacijo.

Na trgu je velika ponudba taktilnih plošč, ki niso vse ustrezne. Več kot
štirideset let izkušenj je pripeljalo do vzpostavitve standardov, ki so
bistveno izboljšali zaznavnost oznak, zato je prav, da jih upoštevamo.

.3

Čepasta in rebrasta struktura taktilnih oznak
imata natančno določen pomen: rebra usmerjajo
in vodijo, čepi pa opozarjajo in obveščajo.

SMER HOJE

POZOR

Čepaste in rebraste strukture med seboj ne smemo
zamenjati, saj s tem zmedemo uporabnika.

4.

Čepi opozarjajo slepega, da je prišel na rob ceste, rebra pa ga vodijo do roba
ceste in nakazujejo smer, v kateri naj nadaljuje pot čez cesto.

Čepaste plošče so namenjene ustavljanju palice, zato čepasta vodilna linija
ni uporabna, saj palica po njej ne more drseti. Rebra, obrnjena prečno na
smer hoje, pomenijo, da naj pešec v tej smeri ne nadaljuje poti, kar je v tem
primeru napačna informacija.
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Čepi in rebra morajo biti izbočeni približno pet
milimetrov nad okoliško podlago.

Višina izboklin, ki je določena v mednarodnem standardu, pomeni kompromis
med dovolj dobro zaznavnostjo za slepe in višino, ki je še ustrezna za druge
uporabnike (kar je predvsem pomembno za invalide na vozičkih).

Kanalčki, ki so poglobljeni v tlak, niso primerna rešitev, saj jih s palico ali
podplati ni mogoče dovolj dobro začutiti. V odprtem prostoru je ta zaznavnost
še nekoliko slabša zaradi vode in umazanije, ki se nabira v kanalčkih.

Poleg tipnega je pri taktilnih oznakah zelo
pomemben tudi vizualni kontrast svetlo/temno,
saj večina ljudi z okvarami vida ni popolnoma
slepih.

6.

.7

Taktilne oznake je treba načrtovati in izvesti
zelo skrbno, saj je razlika med uporabno in
neuporabno oz. nevarno oznako zelo majhna.

Rebrasta vodilna linija pripelje pešca do prehoda čez
cesto. S pomočjo reber lahko zazna smer, v kateri
nadaljuje pot čez prehod za pešce, in preprosto najde
oznako na drugi strani.

Pogosta (nevarna) napaka v kompleksnih križiščih in na poševnih prehodih za
pešce. Vodilna linija slepega pripelje do prehoda za pešce, vendar mu rebra
dajejo napačno informacijo, kam naj nadaljuje pot, zato zaide. Na prehodih za
pešce v križišču to lahko pomeni, da pešec zaide na sredino križišča.

Zelo pomembno je redno
vzdrževanje oznak in vseh
pešpoti.

8.

Slepi pešec sledi robu pločnika. Taktilna oznaka na poti označuje križišče
poti. Ko jo zazna s palico, ve, da lahko zavije na stransko pot. Zasaditev ob
poti je ustrezno vzdrževana, tako da veje ne segajo na pot.

Hoja ob robu pločnika je otežena zaradi nevzdrževane zasaditve ob poti. Na
taktilni oznaki je parkirano kolo. Ker se mu mora izogniti, slepi pešec izgubi
orientacijo, saj zgreši taktilno oznako.

.9

Taktilne oznake morajo biti vpete v širši
sistem (talni taktilni vodilni sistem), tako da so
povezane med seboj in z obstoječimi robovi.

Slepi hodi ob robu hiše, na katerega so vezane talne
oznake. Te mu pomagajo, da pride varno čez trg.

Oznaka, ki se začenja na sredini širokega trga in ni povezana z
vodilnim robom (pročeljem stavbe), je za slepega nekoristna,
saj je sam ne more najti. Če sledi oznaki v nasprotni smeri, se ta
konča sredi trga, zato od tam težko nadaljuje pot, saj je vodilni
rob precej odmaknjen.

V določenih primerih je mogoče standardne
oznake zamenjati z oznakami iz različnih
tlakov, vendar le pod strokovnim nadzorom,
da se zagotovi dovolj dober kontrast.
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