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Mobilní aplikace pro chytré telefony a webové rozhraní www.vozejkmap.cz nabízí mapu, navigaci a informace  

o bezbariérových místech v celé ČR. Vozíčkáři si v aplikaci mohou naplánovat cestu tak, aby se nedostali do 

potíží a mohli cestovat samostatně. Nebo si vyhledají  např. nejbližší bezbariérovou kavárnu či WC. Mohou se 

tak pohybovat stejně svobodně jako lidé bez hendikepu. Data zadávají a ověřují samotní vozíčkáři.  

Provozovatelem je Česká asociace paraplegiků - CZEPA.  

 
 

 Stažení zdarma 

 Možnost aktivně se podílet na obsahu. Data mohou vkládat všichni uživatelé 

 Vyhledávání nejbližších bezbariérových míst 

 Navigace do místa určení 

 Vkládání dat přes mobilní telefon s využitím GPS (samo určí, kde se právě nacházíte)  

 Vkládání dat přes webovou stránku  

 Veškerá data jsou dostupná i na www.vozejkmap.cz 

 Obsahuje fotografie míst, hodnocení, komentáře a kontakty 

 Informace o typu bezbariérového přístupu, dostupnosti bezbariérového WC a parkoviště pro vozíčkáře 

 Ověření dat administrátorem - vozíčkářem  

 Filtrace dat   

Informační spot o VozejkMap je k vidění zde: https://vimeo.com/120474474 

.  

Obr.1.: ukázka zobrazení bezbariérových míst v mapě 
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Detail místa obsahuje: 

 Název místa 

 Adresu 

 Telefon  

 Web  

 Popis 

 Fotografie 

 Zařazení do kategorie 

 Informace o typu bezbariérového přístupu, dostupnosti bezbariérového WC a parkoviště pro vozíčkáře 

 

Obr.2.: Ukázka zobrazení detailu bezbariérového místa 

 

Aplikace získala ocenění: 
Nejlepší internetový projekt 2013 v soutěži Fóra dárců „Být vidět“   

 

2. místo a zvláštní cenu Nadace Vodafone v soutěži Fondu Otakara Motejla „Společně otevíráme data“.  

 

Statistiky ke dni 15.3. 2015:  

Počet přidaných míst: 7658 

Počet stažení do mobilních zařízení:  1286 (z toho: Android: 960,  iPhone: 326) 

Přes internet pracuje s VozejkMap na 55 vozíčkářů denně. 

 



 

 

 

 

 

 

VOZEJKOV.CZ  - KOMUTNÍ PORTÁL NEJEN PRO VOZÍČKÁŘE 

S PORANĚNÍM MÍCHY 

 

 

Česká asociace paraplegiků- CZEPA 
www.czepa.cz 

Tomáš Moravik, vozejkov@czepa.cz 
 

 
 www.vozejkov.cz je prostor, kde vozíčkáři naleznou pomoc, rady, zkušenosti dalších vozíčkářů a odborníků, 

inspiraci, názory, pozvánky, nabídky, tipy. Aktivní účastí mohou ovlivnit obsah portálu tak, aby byl pro vozíčkáře  

co nejužitečnější.  

Provozovatelem je Česká asociace paraplegiků - CZEPA. 

 

 Vkládat příspěvky mohou po registraci vozíčkáři, jejich blízcí nebo organizace 

 

 Přehled akcí pro vozíčkáře po celé ČR 

 

 Nabídky pracovního uplatnění 

 

 Kulturní, cestovatelské, sportovní tipy 

 

 Aktuální informace o novinkách na trhu s kompenzačními pomůckami (i v zahraničí) 

 

 Platforma pro otevřenou diskusi nad všemi tématy 

 

 On-line poradna, na dotazy odpovídají sociální pracovnice a spinální specialistka  CZEPA, lékaři, 

právníci a další 

 

 Filtrace informací podle regionu a témat 
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Statistiky ke dni 15.3. 2015:  

Počet registrovaných uživatelů: 745 

Počet zveřejněných článku, akcí a odpovědí v poradně: 1 327 

 

 

 
 

 

 


