
IKS-TYFLOPEDIE 2 

Úvod 

Studijní opora je určena studentům Fakulty tělesné kultury bakalářského studijního programu 

oborů Aplikovaná tělesná výchov a Aplikované pohybové aktivity. Je určen pro studenty 

prezenčního i kombinovaného studia těchto oborů.  

Tento studijní materiál se vztahuje k modulu speciální pedagogika – Tyflopedie 2.  

Studenti získají základní teoretické i praktické vědomosti z oblasti kompenzačních pomůcek 

pro osoby se zrakovým postižením všech kategorií. 

Absolventi studijního programu oborů Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové 

aktivity využijí získané teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro 

práci s osobami se zrakovým postižením. Seznámí se s různými druhy a typy kompenzačních 

pomůcek pro různé oblasti potřeb.  

 

Požadované znalosti: 

Ikona2 

Po prostudování tohoto textu získáte základní přehled o kompenzačních pomůckách pro 

osoby se zrakovým postižením v širokém spektru jejich každodenního používání. 

 

Po prostudování studijní opory budete schopni: 

Ikona1 

 Klasifikovat pomůcky dle účelu jejich použití, 

 Umět charakterizovat použití jednotlivých druhů kompenzačních pomůcek pro osoby se 

zrakovým postižením, 

 Doporučit odborné pracoviště, která se zabývají výukou a nácvikem a poradenstvím 

v oblasti kompenzačních pomůcek. 

 

Čas potřebný k prostudování učiva: 

Ikona1a 

hodina  

 

1 Rozdělení kompenzačních pomůcek dle účelu jejich použití 

Záměr kapitoly: 

Ikona1 

Kategorizovat jednotlivé druhy pomůcek dle jejich účelu použití 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

Porozumět historickým souvislostem ve vývoji a zavádění pomůcek pro osoby se zrakovým 

postižením. Kategorizovat jednotlivé druhy pomůcek, umět je přiřadit k jednotlivým oblastem 

jejich používání a charakterizovat cílové skupiny, které s různými druhy pomůcek budou 

pracovat. 

 



Cílová skupina 

Cílová skupina uživatelů různých druhů kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým 

postižením je velmi široká. I přes zařazení do stejné kategorie zrakového postižení nemusí 

dvě ZrP osoby vidět naprosto stejně. Z tohoto důvodu lze akceptovat obecněji pojatou 

kategorizaci pomůcek s tím, že pro konkrétní osobu musí být pomůcka „doladěna dle jeho 

individuálních potřeb. Kompenzačními pomůckami pro osoby se zrakovým postižením se 

zabývá oblast tyflotechniky. 

 

Klasifikace kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením 

Najít jednotné kritérium pro členění kompenzačních pomůcek není snadné. Tak jak je 

rozmanitá škála druhů a typů zrakového postižení, tak široká a rozmanitá je i škála 

kompenzačních pomůcek, které jsou v současné době dostupné na trhu pomůcek. Jedno 

z možných hledisek třídění kompenzačních pomůcek nabízí Růžičková (Bendová, Jeřábková, 

Růžičková 2006). 

Ta rozděluje kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením dle následujících 

kritérií: 

Podle doby zavedení kompenzační pomůcky do užívání je dělíme na: 

 klasické, 

 moderní 

Podle stupně postižení uživatele pomůcky: 

 pro osoby nevidomé, 

 pro osoby slabozraké, 

 pro osoby s poruchami binokulárního vidění. 

Z hlediska technického řešení pomůcky: 

 optické pomůcky, 

 elektronické, 

 akustické. 

Podle způsobu financování pomůcky: 

 pomůcky plně nebo částečně hrazené zdravotní pojišťovnou, 

 pomůcky plně nebo částečně hrazené sociálním odborem, 

 pomůcky, které si musí osoba se zrakovým postižením hradit sama. 

Podle účelu jejich použití: 

 kompenzační pomůcky usnadňující práci v domácnosti, 

 kompenzační pomůcky usnadňující odstraňování informačních bariér, 

 kompenzační pomůcky pro prostorovou orientaci, 

 kompenzační pomůcky pro žáky a studenty v oblasti školního vzdělávání, 

 kompenzační pomůcky pro volný čas a zábavu. 

Speciální pomůcky: 

 diagnostické,  

 reedukační 

 

Finková (Finková, Ludíková, Růžičková 2007) člení kompenzační pomůcky podle 

následujících kritérií: 

Podle hloubky zrakového postižení: 



 kompenzační pomůcky pro osoby nevidomé, 

 kompenzační pomůcky pro osoby slabozraké, 

 kompenzační pomůcky pro osoby s poruchami binokulárního vidění. 

Pomůcky ke kompenzaci a reedukaci zraku. 

Pomůcky klasické a moderní. 

Pomůcky usnadňující žáku se zrakovým postižením práci ve školním prostředí. 

Specifické pomůcky usnadňující samostatný pohyb v prostoru.  

Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením domácnost, sebeobslužné činnosti 

a volný čas. 

Kompenzační pomůcky z pohledu využití jednotlivými smysly: 

 kompenzační pomůcky akustické, 

 kompenzační pomůcky optické, 

 kompenzační pomůcky haptické. 

 

Keblová (1999) rozděluje kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

následovně: 

 

Kompenzační pomůcky pro informatiku a komunikaci (např. čtecí a psací stroje) 

Pomůcky pro každodenní život (např. ozvučené hodinky, mobilní telefon s hlasovým 

výstupem). 

Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením pro orientaci v prostoru (např. bílá 

hůl). 

Nářadí, nástroje, přístroje a přípravky pro řemeslné práce a výrobní činnosti, se kterými lze 

pracovat s omezenou zrakovou kontrolou nebo bez zrakové kontroly. 

Hračky a hry, sportovní potřeby a pomůcky (např. tandemové kolo). 

Pomůcky usnadňující vzdělávání osobám se zrakovým postižením. 

Trenažéry na nácvik kompenzačních dovedností. 

Pomůcky pro diagnostiku. 

 

Použitá a doporučená literatura: 

Ikona7 

Bendová, P., Jeřábková, K., & Růžičková, V. (2006). Kompenzační pomůcky pro osoby se 

specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Finková, D., Ludíková, L. & Růžičková, V. (2007). Speciální pedagogika osob se zrakovým 

postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Hamadová, P., Květoňová L., & Nováková, Z. (2007). Oftalmopedie. Brno: Paido. 

 

2 Historie vývoje kompenzačních pomůcek 

Záměr kapitoly: 

Ikona1 

Seznámit s klíčovými mezníky v historii péče o osoby se zrakovým postižením 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 



Orientovat se v historii vývoje péče o osoby se zrakovým postižením a rozvojem 

kompenzačních pomůcek spojených s technickým rozvojem společnosti. 

 

Klíčová slova: 

Ikona8 

Historie péče o ZrP, historické mezníky v péči o ZrP, osobnosti v oblasti tyflopedie 

(oftalmopedie). 

 

Požadované znalosti 

Ikona2 

Pochopit historické souvislosti mezi vývojem péče o osoby se zrakovým postižením a 

vývojem pomůcek, které usnadňují život osobám se zrakovým postižením ve všech oblastech 

života. 

 

Čas potřebný k prostudování učiva: 

Ikona1a 

30 minut  

 

Tak jak se v průběhu doby měnil vztah společnosti k osobám se zrakovým postižením tak se 

postupně začaly vyvíjet pomůcky a doplňky, které osobám nevidomým a slabozrakým 

usnadňovaly každodenní život. S tím jak se nadaní a talentovaní nevidomí začali prosazovat 

ve společnosti, začíná vznikat potřeba zprostředkování informací i nevidomým. Roku 1650 

Španěl Francesco Lucas navrhl písmenka vyřezávaná do dřeva, podobně jako Ital Rampazeto, 

který se praktickou realizací písma zabýval v letech 1575 – 1580. Průkopníkem bodového 

písma byl Francesco Lana Terzi, který navrhl psát písmena do tří řad a tří sloupců v podobě 

reliéfních bodů. Zároveň se začínají objevovat první pokusy o individuální vzdělávání 

nevidomých dětí. Jedním z prvních učitelů zabývajících se vzděláváním nevidomých byl 

Jacob Bernouli, který pod vlivem Francesca Lana Terziho a jeho knihy Prodromo vyučoval 

Esther Elisabeth Waldkricht. Zprostředkování informací hmatem se ukazuje jako jedna z cest 

jak nevebálně komunikovat s nevidomými a slabozrakými. Madelaine von Salirnac vyráběla 

hmatové mapy pomocí provázků, bavlnek a drátků. Zároveň si dopisovala s přáteli písmem, 

které zrcadlově vypíchávala do papíru. Na její podnět tiskař Praut v roce 1760 vydává první 

známou čítanku pro nevidomé. Christian Niessen pak vydává roku 1771 metodický dopis jak 

vyučovat nevidomé. Dovršením snah o vzdělávání nevidomých vyvrcholilo založením ústavu 

pro nevidomé Valentinem Haűym roku 1784. Tím se stále více otevírala otázka jak 

komunikovat s nevidomými prostřednictvím psaného písma. V Rakousku Uhersku byl 

průkopníkem psaného textu čitelného i pro nevidomé Johann Wilhelm Klein. Roku 1809 

začal používat vypíchávanou latinku. Tou byli žáci schopni číst i psát. Na Terziho myšlenku 

bodového reliéfního písma navazuje Charles Barbier a později i autor současné podoby 

bodového písma Louis Braill, který jej vytvořil již jako student střední školy, ale trvalo celých 

25 let, než bylo roku 1850 přijato a uznáno jako nejvhodnější písmo pro nevidomé. Tím 

vzniká jedna z nejdůležitějších kompenzačních pomůcek pro nevidomé. Vznik písma pro 

nevidomé můžeme pokládat za druhý významný mezník v historii vývoje péče o osoby se 

zrakovým postižením. Tím prvním, nejdůležitějším mezníkem bylo přijetí osob se 

zrakovým postižením společností jako plnoprávných občanů. 



Vzhledem k tomu, že řada lidí se zrakovým postižením má specifické potřeby hledaly se cesty 

jak označit člověka, který nevidí nebo má závažnou zrakovou vadu tak, aby byl snadno 

rozpoznatelný pro osoby v jeho okolí. Jednou z prvních pomůcek pro nevidomé byla hůl. Tu 

nevidomí užívali po staletí. V prvopočátcích však měla funkci jenom ochrannou. 

Nevidomého chránila před střetem s překážkou. Teprve počátkem dvacátého století se však o 

označování osob se zrakovým postižením začalo uvažovat systematičtěji. V Belgii kolem 

roku 1911 byli nevidomí označováni červeným praporkem. V Dánsku, Německu nebo 

Švédsku se pro označení osob se zrakovým postižením užívalo žluté pásky se třemi černými 

body. Roku 1921 si Anglii bristolský fotograf James Biggs, který přišel o zrak, natřel svoji 

hůl na bílo, aby byl pro své okolí viditelnější. S obdobným nápadem přichází ve Francii 

v roce 1930 i Guilly d´ Herbemontová. Inspirací jí byli pařížští strážníci, kteří používali bílý 

obušek pro organizování dopravy.  

 
Fotografie propagátorky bílé hole pro nevidomé Guilly d´ Herbemontové 

 

Paní Herbemontová se stává i nadšenou propagátorkou tohoto označení pro nevidomé. V roce 

1931 nakupuje z vlastních zdrojů 5 000 bílých holí. I díky tomu se bílá hůl jako označení 

nevidomých rozšiřuje ve Francii a postupně i v celé Evropě. Tím bílá hůl vedle funkce 

ochranné získává i funkci signalizační. Ve stejné době se USA experimentuje s černou holí 

jako označením pro nevidomé. S touto iniciativou přichází Lion´ s clubs. Ukazuje se však, že 

černá barva není v dopravě dostatečně viditelná, tak se i v USA uplatňuje hůl bílá.  

Následkem bojů ve druhé světové válce přišla řada vojáků o zrak. V roce 1944 jsou do 

vojenské nemocnice v Americké Pensyvánii ve Valley Forge povoláni učitelé z Maryland 

School for the Blind Richard Edvin Hoover a C. Warren Bledsoe a začínají pokládat základy 

techniky dlouhé bílé hole. Tím je ustanovena třetí funkce bílé hole. Bílá hůl se stává 

základním prostředkem orientace pro osoby se zrakovým postižením. (Funkce orientační). 

 

  
Fotografie tvůrců techniky pro prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením 

 

V Československé republice přebírá metodiku R. E. Hoovera a C. Warena Bledsoa v polovině 

70. let Ján Jesenský. Dalším významným propagátorem a učitelem prostorové orientace u nás 

byl od 80 let Pavel Wiener. 

Vytvoření metodiky chůze s bílou holí můžeme považovat za ta třetí významný mezník ve 

vývoji péče o osoby se zrakovým postižením.  



Čtvrtý mezník ve vývoji péče o osoby se zrakovým postižením nastupuje s příchodem a 

masovým rozšířením počítačů. Ty v současné době umožňují čtení psaní i tisk textů v běžném 

životě osob se zrakovým postižením bez bariér, které v této oblasti existovaly v minulosti. To 

umožňuje snadný přístup k informacím, studijním textům ale i činnostem zájmovým a 

volnočasovým. Digitalizace textu přinesla významnou změnu do života lidí se zrakovým 

postižením.  

První slepecký teminál byl v Československu uveden do provozu v roce 1989. Prvním a ve 

své době velmi oblíbeným počítačem pro osoby se zrakovým postižením byla Euréka, která se 

vyráběla v Austrálii, a od roku 1991 se začala dovážet i k nám. Po roce 1996 ji střídá menší 

mladší sestřička Aria, která však ještě pracovala v operačním systému DOS. Od roku 1995 

pracují počítače pod programem Windows. Tomu se přizpůsobily i programy, které umí 

převádět text na syntetický hlas. V současné době se využívá běžný počítačový hardware se 

speciálními zvětšovacími a komunikačními programy pro nevidomé. 

 

Otázka k zamyšlení: 

Ikona6a 

1. Co ovlivnilo vývoj péče o osoby se zrakovým postižením v na přelomu 18 a 19 století 

v oblasti kompenzačních pomůcek. 

2. Charakterizuj pomůcky třetího mezníku ve vývoji péče o osoby se zrakovým 

postižením. 

3. Co přinesla digitalizace do oblasti pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. 

 

Použitá a doporučená literatura: 

Ikona7 

Finková, D., Ludíková, L. Růžičková, V. (2007). Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

http: // www. Swarowski.cz/o bilych-holich/# historie bilych-holi.  

Retrieved 12. 10. 2013. 

http: // www. Kuvic.unas.cz.  

Retrieved 14. 10. 2013 

 

3 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

Záměr kapitoly: 

Ikona1 

Představit pomůcky, které používají osoby nevidomé a se zbytky zraku 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

 Rozdělit pomůcky podle účelu použití 

 Orientovat se v základních funkcích jednotlivých kompenzačních pomůcek  

 

Klíčová slova: 

Ikona8 



Kompenzační pomůcka, nevidomý, osoba se zbytky zraku, slabozraký, výběr pomůcky, 

použití kompenzační pomůcky 

 

Požadované znalosti 

Ikona2 

 Umět charakterizovat jednotlivé kompenzační pomůcky dle účelu jejich použití, 

 Rozumět funkci jednotlivých kompenzačních pomůcek, 

 Charakterizovat cílové skupiny osob se zrakovým postižením pro využití jednotlivých 

druhů kompenzačních pomůcek. 

 

Čas potřebný k prostudování učiva: 

Ikona1a 

3 hodiny 30 minut 

 

Neoptické kompenzační pomůcky 

Neoptické pomůcky charakterizuje Mravcová (2004) jako opatření, která pomáhají osobám se 

zrakovým postižením v lepší orientaci v prostředí. Jsou to úpravy povrchů, přizpůsobení 

kontrastu, jasu, barev materiálů nebo vytvoření optimálních světelných podmínek. U psaných 

textů to je využití vhodné velikosti textu, vhodného typu fontu písma apod. 

 

Osvětlení 

Osoby se zrakovým postižením mají celou řadu omezení, která jim brání v normální zrakové 

práci. Je to způsobeno zhoršenou zrakovou ostrostí, která omezuje možnosti čtení, psaní i 

činností, které vyžadují rozlišování drobných detailů. Zhoršení vizu je často komplikováno i 

zúžením zrakového pole nebo výpadky v zorném poli (skotomy). To všechno jsou příčiny 

toho, že u takto vidících osob dochází k výrazně zhoršenému vidění při nevhodném osvětlení 

malém kontrastu mezi jednotlivými povrchy a barvami. Typickým příkladem je pak ztráta 

orientace za šera nebo při sníženém osvětlení. Obdobně však tomu může být i při přechodech 

z ostrého světla do polostínu nebo tmavých prostor a obráceně. Proto tam kde je to možné 

upravujeme osobám se zrakovým postižením osvětlení tak aby optimálně stimulovalo co 

nejlepší vidění. Intenzita osvětlení je dána v luxech (lx). Například místnost, která je určena 

trvalému obývání má mít přibližně 120 lx. Intenzita světla pak klesá se čtvercem vzdálenosti. 

Tento poměr je dán svítivostí a plochou a je vyjadřován jednotkou jas, která je udávána 

v candelách (cd/m
2
). Proto pro detailní práci je vhodné kombinovat centrální a lokální 

osvětlení pracovní plochy.  

Kontrast jasu je pak subjektivně vnímaný rozdíl jasu dvou ploch odlišně odrážejících světlo. 

Při nízkém osvětlení je oko schopné vnímat pouze velké rozdíly v kontrastu ploch, při vysoké 

intenzitě může naopak dojít k oslnění, když je překročena hranice adaptace na jas. Oslnění 

působí rušivě při zrakové práci. V případě, že intenzita a odraz světla jsou příliš vysoké, 

dochází k oslepujícímu oslnění, které pak znemožňuje jakoukoli zrakovou práci. Doporučené 

barvy, které zaručují dobrý kontrast, jsou kombinace žluté barvy s černou, bílé s černou nebo 

žluté a modré barvy. 

Vhodné osvětlení pracovní plochy výrazně přispívá ke zrakové hygieně při práci. Moravcová 

(2004) uvádí, že dojde-li k poklesu jasu v zorném poli v poměru 1 :10 dochází k poruše 

zrakové pohody. Naopak při jasu v poměru 1 :100 dochází k oslnění. Druh osvětlení a stupeň 



odrazu ploch má být volen tak, aby vzniklo příjemné rozložení jasu v prostoru. Vliv na 

zrakovou práci bude mít i teplota a barva světelného zdroje. Dle toho pak volíme žárovkové, 

zářivkové či LED světelné zdroje. Vysoká intenzita osvětlení sice krátkodobě umožní vyšší 

rozlišení detailů, ale u diagnóz, kdy je pacient citlivý na oslnění vede k rychlé zrakové únavě. 

Typické je to pro Albinismus, Achromatopsii, Diabetickou retinopatii, Afakii, Cataractu apod. 

Druhou skupinu neoptických pomůcek tvoří zařízení, která usnadňují osobám se zrakovým 

postižením  každodenní život, sebeobsluhu, studium a výkon zaměstnání. Příkladem 

takovýchto pomůcek mohou být ozvučené hodinky, colortesty, ozvučené teploměry, ozvučené 

kalkulátory apod. Hamadová, Květoňová & Nováková (2007). K těmto pomůckám se vrátíme 

podrobněji v dalších kapitolách 

 

Optické pomůcky 

Optické pomůcky jsou určeny osobám se zrakovým postižením, u kterých je zachována 

možnost zrakové práce. Tyto pomůcky usnadňují čtení textů tím, že je vhodně zvětší. Patří 

mezi ně hyperkorekce, hyperokuláry, lupy, dalekohledové systémy a filtry. 

 

Hyperkorekce 

Navýšením +2 dioptrií ke stávající korekci vizu do blízka získáme nejsnadněji zvětšení 

obrazu do blízka. Nejčastěji se používají jednoduché lupy. 

 

Lupy 

Lupy jsou spojná skla, která umožňují zvětšení obrazu. Zvětšují v rozmezí od 1,5 násobného 

do 20 ti násobného zvětšení. Hodnota zvětšení odpovídá čtyřnásobku dioptrií. Tedy lupa, 

která zvětšuje 20x odpovídá optické mohutnosti + 80 dioptrií. Vyrábí se ze skla i plastu. Plast 

v současné době nahrazuje těžké skleněné čočky.  

Na obrázku č 1 jsou ukázky lup s plastovou bikonvexní čočkou průměru 75 mm 

s dvojnásobným zvětšením. 

  
Obrázek č.1 Lupy čtenářské s osvětlením. (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Dalším příkladem mohou být lupy vystřelovací s přídavným osvětlením 



  
Obrázek č. 2 Lupa vystřelovací s osvětlením (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Jiným typem lup jsou lupy stojánkové, které se vyrábí v mnoha provedeních. Vyrábí se bez 

nebo s doplňkovým osvětlením. Na obrázku č. 3 je ukázka stojánkové lupy s Krokosvorkami 

a LED osvětlením. 

 
Obrázek č. 3 Stojánková lupa s LED osvětlením (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Jiným typem lupy, která umožňuje celořádkové čtení je Fresnelova čočka o rozměrech 80 x 

43 mm se zvětšením 2,5 x. Příklad této čočky je na obrázku č. 4 



 
Obrázek č.4 Fresnelova čočka (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Obdobnou funkci mají lupy příložní. Opět je jimi možno číst delší text bez nutnosti 

neustálého posouvání po slovech či písmenech. Příklad takové lupy vidíte na obrázku č. 5 

 
Obrázek č. 5 Tvarová lupa příložní. (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 



 

Velké lupy se vyrábí ve stolním provedení. Na obrázku č. 6 uvádíme příklad stolní stojánkové 

lupy s LED čipovým osvětlením a zvětšením 2,25 x. 

 
Obrázek č. 6 Stojanová stolní lupa. (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Hyperokuláry jsou brýle do kterých je přímo zasazena lupa. Hyperokulárové brýle se 

používají pouze monokulárně. Velké zvětšení totiž nedovoluje binokulární práci. 

 
Obrázek č. 7 Hyperokulárové lupové brýle. Foto Moravcová, Matoušková 2011) 

 

Lupy, které se umísťují přímo na brýlovou obrubu – předsádkové lupy (LABO CLIP) jsou 

vyráběny s bikonvexní plastovou čočkou. Nasazují se na obrubu pomocí kolíčkového klipu.  



 
Obrázek č. 8 Lupový klip s plastovou čočkou ø 30 mm a pětinásobným zvětšením (Foto 

Dioptra a.s.,Turnov) 

 

Dalekohledové systémy 

Používají se pro vidění do dálky. Lze je však využít i pro vidění do blízka. Jsou to optické 

systémy typu Galileiho nebo Keplera. Galileiho dalekohled má spojku a rozptylku. Používá se 

do dálky i na blízko, zvětšuje 1,5 – 4 x. Dají se používat jak binokulárně tak i monokulárně. 

Systém do dálky je možné doplnit předsádkami do blízka, které se nasazují na objektiv 

dalekohledu. Na speciální objednávku lze dalekohled umístit přímo do obrub brýlí.  

  
Obrázek č. 9 Dalekohledové brýle. Vlevo monokulární vpravo binokulární. Obrázek 

Moravcová, Matoušková (2011) 

 

U Keplerova systému je soustava tvořena spojkami. Umožňuje vidění pouze do dálky. 

Zvětšení 3-8 x lze použít pouze monokulárně. V současné době se používají monokuláry se 

zoomem, podobně jako u fotoaparátů.  

 

Příklad binokulárního dalekohledu je na obrázku č. 10. 



 
Obrázek č. 10 Binokulární dalekohled. (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Příklad monokuláru je na obrázku č. 11 

 
Obrázek č. 11 Monokulár. (Foto Dioptra a.s. Turnov) 

 

Filtry 

Barevný filtr v brýlích pomáhá ke zvýšení kontrastu a lepšímu prokreslení detailů. Barevný 

filtr tím, že odfiltruje určitou část barevného spektra, může podpořit funkci čípků při 

poruchách barevného vidění, snížit účinky UV záření, redukovat míru oslnění a zvyšit 

kontrast apod. Po operacích katarakty se doporučují filtry šedé nebo jantarové barvy různých 

odstínů. Při makulárních degeneracích se doporučují filtry snižující oslnění a zvyšující 

kontrast. Používají filtry barvy žluté v různých odstínech žluti, jantarovo oranžové nebo 

oranžové barvy. U diabetické retinopatie se doporučují filtry, které podporují zvýšení 

kontrastu. Používají se filtry šedé, šedozelené, švestkové apod. Při šerosleposti se používají 

filtry pro zvýšení jasu a bránící oslnění. Používá se barva žlutá. Při kataraktě se doporučují 

filtry pro zvýšení jasu a zamezujícím oslnění. Barvy, které se používají, jsou žlutá, oranžová, 

jantarová. U glaukomu se používají filtry šedé, švestkové, jantarové, šedozelené a žluté. U 

albínů se řeší oslnění a ochrana před UV zářením. Barvy filtrů, které se používají, jsou šedé, 

tmavě šedé, jantarové. Moravcová (2004). Na obrázku č. 12 jsou ukázky barevných filtrů 

v brýlových sklech. 



 
Obrázek č. 12 Filtrové brýle  

 

Optoelektronické pomůcky 

Elektronické pomůcky pro slabozraké a osoby se zbytky zraku 

Další skupinou pomůcek, které umožňují osobám se zrakovým postižením pracovat 

s vizuálními informacemi, jsou optoelektronické pomůcky, které umožňují mnohem větší 

zvětšení v porovnání s možnostmi klasických optických pomůcek. Navíc mají celou řadu 

doplňkových funkcí, které zvyšují komfort zrakové práce. V současné době je na trhu široký 

sortiment zařízení, která pracují s digitalizovaným obrazem. V základním rozdělení jsou to 

dvě základní skupiny: 

 Kamerové lupy 

 Digitální zvětšovací PC lupy 

Jednotlivé typy kamerových lup a jejich názvy jsou většinou odvozeny od jejich obchodních 

názvů. A i jednotliví dodavatelé nemají jednotné hlediska pro jejich zařazení do určité 

kategorie. Jedno z možných třídění nabízí společnost SPEKTRA. Ta uvádí následující typy a 

druhy kamerových lup: 

 

1. Kapesní kamerové lupy 

Vyrábí se v různých velikostech. Jsou malé lehké a vejdou se snadno i do kapsy. Napájecím 

zdrojem jsou vestavěné baterie, které vydrží několik hodin provozu. Kapesní kamerová lupa 

Compact 5HD má největší dostupnou úhlopříčku displeje na trhu a kameru s HD rozlišením. 

Vidíte ji na obrázku vpravo. Tento druh lup se používá v terénu pro snadné čtení např. 

cenovek v obchodech jízdních řádů apod. 

  



Obrázek č. 13 Kapesní kamerové lupy. Nalevo Compact 4HD, napravo Compact 4HD (Foto 

Spektra 2013). 

 

Velmi užitečným pomocníkem na cestách je kapesní kamerová lupa FarViev. Ta umožňuje 

nejenom čtení do blízka, ale lze ji použít i pro vidění do dálky. 

 
Obrázek č. 14 Kapesní kamerová lupa FarViev (Foto Spektra 2013) 

 

2. Přenosné kamerové lupy 

Jsou to mobilní zvětšovací zařízení, která umožňují práci se zvětšenou předlohou. Mají 

možnost pracovat v režimu různých pozadí. Lze nastavit černobílý kontrastní pozitiv, nebo 

negativ pro čtení textů a barevný foto režim pro prohlížení. Velikost zvětšení je nastavitelná 

v závislosti na velikosti monitoru. Při 21 palcovém monitoru je to v rozmezí 5x až 52 x. Na 

obrázku č. 15 jsou přenosné kamerové lupy Prisma a Schlar2. U přenosné kamerové lupy 

Scholar 2 je možnost čtení i do dálky a umožňuje snímat obrázky a texty z tabule nebo 

powerpointových prezentací. Kamera na otočném rameni lze nastavení i na vlastní tvář, takže 

může fungovat i jako digitální zrcadlo. 

  
Obrázek č. 15 Kamerové lupy Prisma a Scholar 2 (Foto Spektra 2013) 

 

3. Stolní kamerové lupy 



Stolní kamerové lupy jsou stacionární zařízení určená k práci na vyhrazeném pracovním 

místě. Kamera lupy snímá předlohu, kterou si uživatel může na monitoru zvětšit do 

požadované velikosti. Díky tomuto zařízení může osoba se zrakovým postižením číst texty, 

knihy a mapy. Obvyklé zvětšení stolních kamerových lup se pohybuje od 2,5 do 86 

násobného zvětšení. Text nebo obrázky jsou umístěny na podložce s pohyblivými sáněmi, 

které umožňují snadný pohyb doprava i doleva a od sebe a k sobě. Jednoduchým úkonem si 

nastavíte potřebné zvětšení a zvolíte režim prohlížení: kontrastní pozitivní nebo negativní 

režim pro práci s textem, barevný a černobílý fotorežim pro prohlížení obrázků. Na obrázku č. 

16 jsou příklady stolních kamerových lup. 

  
Obrázek č. 16 Stolní kamerové lupy (Foto Opticus 2013) 

 

4. Digitální zvětšovací PC lupy 

Digitální zvětšovací PC lupy jsou pomůcky určené slabozrakým uživatelům a uživatelům se 

zbytky zraku. Srdcem lupy je výkonný osobní počítač nebo laptop vybavený zvětšovacím 

programem. Může být doplněn i hlasovým výstupem. Obraz se pak zobrazuje na LCD displeji 

počítače. Prostřednictvím připojeného skeneru nebo kamerové televizní lupy mají osoby se 

zrakovým postižením možnost pracovat s běžným textem ve speciálním zvětšovacím 

programu. Zároveň mohou pracovat s texty a obrázky v digitální podobě včetně internetu. 

Příkladem takového zvětšovacího programu je např. ZoomText, který zvětšuje text na 

obrazovce počítače nebo její část ve zvoleném zvětšení (zvětšuje až 36x) Umí zvětšovat text, 

grafiku i ovládací prvky Windows. Zvětšovací program spolu s čtecím zařízením umožňuje i 

osobám se zbytky zraku plnohodnotně pracovat s aplikačními programy, zpracovávat 

informace v digitální podobě a pracovat s tištěnými předlohami. Příkladem ozvučení je čtečka 

DocTTS s českým hlasovým výstupem pro předčítání souvislých textů. Na obrázku č. 17 je 

výrobek, který na český trh dodává firma Spektra, vdn. 



 
Obrázek č. 17. Digitální zvětšovací PC lupa. (Foto Spektra, vdn) 

 

Elektronické i mechanické pomůcky pro nevidomé 

Elektronické pomůcky pro nevidomé 

Do této kategorie pomůcek patří technika a pomůcky, které slouží nevidomým k práci 

s textem. Dokáží pracovat s běžným černotiskem i digitální formou textů. Dále jsou to 

pomůcky, které umožňují psaní i tisk Braillova písma. 

 

1. AutoLektor 

Tento přístroj je dobrou pomůckou pro nevidomé, kteří považují ovládání standardního 

počítače za příliš složité, ale přesto by rádi četli knihy a časopisy. To jim umožní Auto Lektor, 

který pomocí rozpoznávacího programu umí načíst černotiskový text a díky syntetickému 

počítačovému hlasu jej přečte. Přístroj ke své práci nepotřebuje počítač. Dokáže číst a 

rozpoznat více jazyků. Do přístroje lze načíst i jakýkoliv digitalizovaný text z externího 

zdroje a přístroj jej přečte. Text, který byl do přístroje naskenován nebo nahrán lze uložit buď 

do interní paměti, nebo na externí disk. Nejnovější verze umí přehrávat i hudbu a přístroj lze 

ovládat pomocí klávesnice EasyLink. Na obrázku č. 18 vidíte čtecí pomůcku AutoLektor.  



 
Obrázek č. 18 AutoLektor (Foto Spektra, 2013) 

 

2. ClearReader 

Přístroj, který má obdobné vlastnosti jako AutoLektor. Používání přístroje je velmi snadné. 

Na boku přístroje jsou hmatatelné zarážky, takže i nevidomá osoba dokáže správně umístit 

textovou předlohu pod kameru. Na horním ovládacím panelu lze nastavit hlasitost a rychlost 

čtení. Čtení lze kdykoliv pozastavit a posouvat po větách vpřed i vzad. Dodávané jazyky jsou 

čeština, slovenština, angličtina a němčina. Lze si však vybrat i jinou kombinaci. Nejvyšší 

verze přístroje umožňuje práci na baterii po dobu cca 3 hodin. Na následujícím obrázku je 

ClearReader. 

 
Obrázek č. 19 ClearReader. (Foto Spektra, 2013) 

 



3. Čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem-stolní PC 

Je běžný počítač, který je uzpůsoben i pro práci nevidomého uživatele. V PC je nainstalovaný 

speciální program SuperNova na odečítání obrazovky pro nevidomé uživatele a OCR program 

pro rozpoznávání textu. Hlasový odečítač pracuje v šesti světových jazycích včetně češtiny a 

umožňuje nevidomému uživateli pracovat s běžnými textově orientovanými aplikačními 

programy a zpracovávat informace v digitální podobě. Umožňuje i nevidomému práci na 

internetu. Webové stránky musí být upraveny pro práci nevidomého (Blind Friendly). Na 

první pohled se PC neliší od běžného počítače. Odlišuje se pouze speciálním softwarem. Na 

obrázku č. 20 je Čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem 

 
Obrázek č. 20 Čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem (Foto Spektra, 2013) 

 

4. Čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem-notebook 

Stejné funkce jako stolní PC má i notebook. Jeho velkou výhodou je mobilita přístroje.  

 
Obrázek č. 21 Čtecí zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem (Foto Spektra, 2013) 

 

5. Easy Link 

http://www.spektravox.cz/zrakove-vady/programy/zvetsovaci-odecitaci/supernova


Je zápisník s hlasovým nebo hmatovým výstupem. Je to malá bezdrátová braillská klávesnice, 

kterou lze pomocí Bluetooth připojit k široké škále chytrých mobilů a tabletů. Lze ji však také 

připojit k přenosným i stolním počítačům. Varianta EasyLink 12 navíc obsahuje 

dvanáctiznakový braillský displej. Díky EasyLinku se z tabletu či mobilu s odečítačem stane 

komfortní a velmi všestranný elektronický zápisník pro nevidomé. Díky klávesnici můžeme 

mobil nebo tablet ovládat, efektivně psát a editovat text. Díky všem těmto funkcím získáme 

ve spojení s tabletem nebo telefonem všestranný zápisník s rozšířenými funkcemi kalendáře, 

adresáře, elektronické pošty nebo internetového prohlížeče. Obrázek klávesnice EasyLink 12 

je na obrázku č. 22. 

 
Obrázek č. 22 Klávesnice EasyLink (Foto Spektra, 2013). 

 

Braillská technika 

Klasickou pomůckou pro psaní bodového písma jsou mechanické psací stroje. Vyrábí se ve 

dvou základních verzích – Perkins a Pichtův psací stroj.  

Perkinsonské psací stroje se vyrábí ve třech provedeních. Standard, Next generation a Blue 

Electric. Na obrázku č. 23je psací stroje Perkins standard a electric.  

  
Obrázek č. 23 Psací stroje Perkins Standard a Perkins Blue Electric (Foto Spektra 2013) 

 

Základem stroje je braillská klávesnice s mezerníkem. Mechanický psací stroj Perkins 

Standard má vysoce odolnou robustní konstrukci. Perkins Nex generation je psací stroj nové 

generace. Při psaní stačí vyvíjet menší sílu než na stroji Perkins Standard, stroj je lehčí, menší 

a tišší. Elektrický psací stroj Parkins Blue Electric má lehký chod a umožňuje psaní podstatně 



menší silou. Je vhodný pro všechny, kteří mají omezenou sílu úhozu, tedy především pro děti. 

Komfortem psaní však uspokojí i dospělé.  

Jiným typem konstrukce je Pichtův psací stroj. Stejně jako Perkinsnovy psací stroje má 

braillskou klávesnici a mezerník. Vyrábí se v několika variantách provedení., Tatrapoint I a II 

Standard a Adaptive. Minipicht je pak zmenšenou variantou standartního Pichtova psacího 

stroje. Na obrázcích jsou ukázky Pichtova psacího stroje (nahoře) a Minipicht (dole). 

 

 
Obrázek č. 24 Pichtovy psací stroje a Minipicht 

 

Minipicht je malý Pichtův psací stroj, který má 6 bodovou mechanickou braillskou klávesnici 

a na jeden řádek se vejde 20 znaků.  

Elektrickou variantou Pichtova stroje je Eurotype-E. Umožňuje tisknout texty v bodovém 

písmu na papír ve kvalitě tisku, kterou umožňuje pouze elektrický psací stroj. Elektrický picht 

je stroj zvláště vhodný při výuce Braillu a pro děti, které nemají dostatečnou sílu pro psaní na 

mechanickém stroji. Stroj Eurotype má malou interní paměť, která je schopná po vypnutí 

uchovat některá nastavení. Dodává se s tlumící podložkou. Obrázek č. 25 zobrazuje Eurotype 

E. 



 
Obrázek č. 25 Eurotype E. (Foto Spektra, 2013) 

 

Jod a Dot je název největší inovace ve způsobu psaní bodovým písmem na papír za 

posledních 20 let. Ve volném českém překladu Jot a Dot znamená „udělej si rychle 

poznámku“. Je to malý kapesní mechanický psací stroj. Umožňuje rychlé operativní psaní 

poznámek v Braillově písmu na papír. Má šestibodovou klávesnici s mezerníkem. Pokud si 

chcete přečíst to, co jste napsali, strojek otočíte a ze spodní strany čtete napsaný text. 

Zavěšovací popruh umožňuje zavěšení na krk. Takže psát je možné a snadné i za chůze. 

Hmatový indikátor znaku ukazuje pozici tiskové hlavy a indikátor řádku ukazuje, na kolikátý 

řádek zapisujete. Tím vždy víte, kde v zápisu jste. Velkou výhodou je používání běžného 

kancelářského papíru. Navíc nemá žádné rozložitelné části. Proto je vhodný i pro děti. Lze 

očekávat, že plně nahradí dříve velmi oblíbený minipicht. Jot a Dot je na obrázku č. 26. 

 
Obrázek č. 26 Jot a Dot (Foto Spektra, 2013). 

 

Dalším mobilním zařízením pro psaní a tisk bodového písma jsou DYMO kleště. Ty slouží 

ke zhotovení nalepovacích štítků v bodovém písmu pro popis kazet, disket, CD disků, 

kořenek v kuchyni nebo pořízení orientačních značek na dveře police apod. Na kruhovém 

voliči si nastavíme požadovaný znak nebo značku a stiskem kleští ji vytiskneme do dymo 

pásky. Ta se vyrábí ve dvou šířkách. 9 mm a 12 mm a je samolepící. Značky na kruhovém 

voliči jsou jak v Braillu tak v latince. Takže používání je snadné jak pro nevidomé, tak pro 

normálně vidící osoby. Na obrázku č. 27 jsou Dymo kleště. 



 
Obrázek č. 27 Dymo kleště (Foto Spektra, 2013)  

 

Alva BC640 / USB640 / 544 /570 / 584 jsou přenosné braillské terminály, které umožňují 

nevidomému uživateli číst text zobrazený na monitoru počítače hmatem. Mají různý počet 

výstupních znaků od 40 do 84 podle typu a poslední dvě čísla udávají počet znaků. Např. 

Alva 584 má 84 znaků. S naváděním kurzoru pod každým znakem a ovládací navigační 

klávesy a navigační kříž. Lze jej připojit ke stolnímu počítači i notebooku, tabletu nebo 

chytrému telefonu. Připojuje se kabelem přes USB nebo Bluetooth. Na obrázku č. 28 je 

braillský terminál Ava. 

 
Obrázek č. 28 Přenosný braillský terminál Alva (Foto Spektra, 2013) 

 

Braillská tiskárna Index Everest je tiskárna Braillova písma, která umožňuje oboustranný 

tisk textu na papír v kvalitním šestibodovém nebo osmibodovém brailském písmu, tisk 

grafiky, grafických znaků či reliéfní tisk latinky. Má univerzální zásobník papíru na 70 listů. 

Stav tisku avizuje zvukovou signalizací nebo hlasovou promluvou. Tato periferie počítače se 

připojuje se přes USB kabel. Je poměrně hmotná váží 18, 5 kg. Tiskárna Everest Index je na 

obrázku č. 29. 



 
Obrázek č. 29 Tiskárna Everest Index (Foto Spektra, 2013) 

 

P.I.A.F. tepelná tiskárna reliéfních obrázků je zařízení, které umí tisknout obrázky na 

speciální papír, na kterém se v místě kresby v černotisku utvoří reliéfní obraz, který je 

hmatatelný pro nevidomé. Obrazový podklad, který se po ohřátí stane reliéfním, je nutné 

nakreslit sytou černou barvou na speciální zpěňovací papír. Obrázek lze zhotovit na kopírce, 

laserové tiskárně nebo nakreslit uhlovou nebo měkkou černou tužkou. Na obrázku č. 30 je 

P.I.A.F. tiskárna. 

 
Obrázek č. 30 P.I.A.F tepelná tiskárna reliéfních obrázků. (Foto Spektra, 2013) 

 

Otázka k zamyšlení: 



Ikona6a 

4. Co ovlivnilo vývoj péče o osoby se zrakovým postižením v na přelomu 18 a 19 století 

v oblasti kompenzačních pomůcek. 

5. Charakterizuj pomůcky třetího mezníku ve vývoji péče o osoby se zrakovým 

postižením. 

6. Co přinesla digitalizace do oblasti pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. 

 

Použitá a doporučená literatura: 

Ikona7 

Bendová, P., Jeřábková, K. & Růžičková, V. (2006). Kompenzační pomůcky pro osoby se 

specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého. 

http// www. tyflonet.cz 

 

4 Pomůcky pro prostorovou orientaci 

Záměr kapitoly: 

Ikona1 

Pomůcky pro prostorovou orientaci usnadňují osobám se zrakovým a kombinovaným 

postižením samostatný pohyb a orientaci v prostoru.  

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

 Rozdělit pomůcky podle účelu použití při prostorové orientaci osob se zrakovým 

postižením 

 Orientovat se v základních funkcích jednotlivých kompenzačních pomůcek a jejich 

použití při prostorové orientaci osob se zrakovým postižením 

 

Klíčová slova: 

Ikona8 

Prostorová orientace, bílá hůl, akustické a hlasové systémy 

 

Čas potřebný k prostudování učiva: 

Ikona1a 

 hodiny  minut 

 

Bílá hůl 

Bílá hůl pro osoby se zrakovým postižením (červenobílá hůl pro osoby hluchoslepé). V 

anglicky mluvících zemích se používá termín pro bílou hůl White cane, v německy mluvících 

zemích Weißer Stock, pro červenobílou hůl Red White cane, Rot Weißer stock. 

Bílá hůl je nejstarší pomůckou, kterou používaly osoby se zrakovým postižením. Přestože je 

bílá hůl klasickou pomůckou po řadu desetiletí, je její místo v samostatném pohybu osob se 

zrakovým postižením stále nezastupitelné. Organizace, které pracují s osobami se zrakovým 

postižením, se dohodly na následující terminologii v kategorizaci a názvosloví při 

označování bílých holí (SONS 2013). Mezi tyto organizace patří: 



Tyfloservis, o.p.s., 

SPC při speciálních školách pro zrakově postižené.  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, 

LORM - společnost pro hluchoslepé.  

První část názvu je věnována označení – tedy bílá hůl. Ustoupilo se od dříve používaného 

názvu slepecká hůl, případně bílá slepecká hůl.  

Druhá část názvu určuje hlavní funkci hole.  

Ty jsou čtyři základní: 

7. Funkce signalizační 

8. Funci ochrannou  

9. Funkci orientační 

10. Funkci opěrnou 

ad 1) Signalizační roli plní barva hole. Bílá barva je dlouhodobě používána pro označení 

hole pro osoby se zrakovým. Hlavní iniciátorkou tohoto označení je v soudobé historii Guilly 

d´ Herbemontová ve Francii v roce 1931. 

ad 2) Ochranná funkce. Je to vlastně nejstarší role hole, kterou osoby se zrakovým 

postižením využívaly. Pomáhá osobám se zrakovým postižením v ochraně před střetem 

s překážkami. 

ad 3) Funkce orientační. Je spojena se začátky výuky technik dlouhé bílé hole tak jak je 

položili američtí tyflopedi R. E. Hoover a C. Waren Bledsoa v padesátých letech minulého 

století. Pomocí dlouhé bílé hole získává nevidomá osoba důležité informace nezbytné pro 

bezpečnou samostatnou chůzi a předstihu identifikuje překážky, do kterých by mohla narazit. 

ad 4) Funkce opěrná. Hůl jako opora pro starší osoby. 

Je však zřejmé, že různé typy holí plní i různé funkce. Žádná hůl tedy neplní univerzálně 

všechny funkce.  

 

Třetí část názvu popisuje konstrukční řešení těla hole. (SONS 2013). 

Pro každý typ hole může existovat několik konstrukčních variant. Znát tyto varianty a 

orientovat se v nich je velmi důležité, protože vypovídají o důležitých vlastnostech hole, jako 

je skladnost a stavitelnost (schopnost nastavovat délku).  

 

V zásadě existují 4 konstrukční varianty:  

11. "Bílá hůl neskládací" (1 dílná) Zpravidla nejlehčí a nejlevnější typ hole. Její 

nevýhodou je, že je neskladná a nelze na ní nastavit délku. (Obrázek Svárovský 2013). 

 
 

12. Bílá hůl skládací 

Nevýhodou je její pevná délka, která se nedá přizpůsobit výšce osoby se zrakovým 

postižením. Výhodou je, že ji lze složit. Například 5 dílnou na 1/5 původní délky. 

Počet dílů má být lichý. Je to z hygienických důvodů, aby se spodní konec hole, který 

je často ušpiněný, nesetkal po složení rukojetí hole. (Obrázek Svárovský 2013). 



 
 

13. Bílá hůl teleskopická 

Díky nastavitelnosti délky jednotlivých dílů hole je její výška nastavitelná. Takže jí lze 

přizpůsobit výšce klienta. (Obrázek Svárovský 2013). 

 
 

14. Bílá hůl kombinovaná (3 a více dílná) 

Je kombinací hole skládací a teleskopické. Teleskopický díl je doplněn několika 

skládacími díly. Využívá výhody skládací hole a teleskopu, který umožňuje 

nastavovat výšku hole. Tento typ hole je pak skladnější než klasická hůl teleskopická. 

(Obrázek Svárovský 2013). 

 
 

Čtvrtá část názvu se nechává na zvážení výrobci a může obsahovat dvě nepovinné 

informace:  

základní materiál hole (hliníková, laminátová, grafitová, dřevěná apod.)  

typové označení výrobce 

 



Zvukové majáky a hlasové informační systémy 

Jsou signalizační zařízení, která se umísťují nad významnými orientačními body (vstupy do 

budov, nástupiště hromadné dopravy, podchody apod.). Zvukový signál pak usnadňuje 

orientaci osoby se zrakovým postižením.  

Prvním z těchto zařízení, které vyrábí firma ELVOS je Orientační zvukový modul ELVOS 

OZM. Majáček se spouští dálkovým ovladačem, který může být umístěn i v rukojeti bílé 

hole.  

 
Obrázek č. 31 Orientační zvukový majáček.(Foto ELVOS, 2013) 

 

Druhým zařízením firmy ELVOS je orientační hlasový majáček ELVOS OHM. Dálkově 

ovládaný majáček spustí akustické hlášení, které informuje osobu se zrakovým postižním o 

situaci v místě majáku. Příkladem takového hlášení může být informace na vlakovém nádraží: 

„podchod na nástupišti č. 2 Olomouc, hl. nádraží“. Na obrázcích je orientační zvukový 

majáček OHM a dálkové ovladače DOM2F a VPN 01. 



  

 
Obrázek č. 32 Vlevo Orientační zvukový majáček OHM, vpravo dálkový ovladač DOM2F a 

VPN 01(Foto ELVOS, 2013).  

 

Dálkový ovládač ELVOS DOM2F slouží k ovládání všech typů orientačních majáčků a 

modulů používaných v České a Slovenské republice. Tyto moduly dále umožňují spolupráci s 

informačními a vyvolávacími systémy. V Olomouci je to např. systém inteligentních zastávek 

MHD, které hlasově informují osoby se zrakovým postižením o názvu zastávky, na které se 

nachází, o číslech tramvají a autobusů, které z těchto zastávek odjíždí, směru kterým jedou, 

pořadí ve kterém budou na zastávku přijíždět a časech, ve kterých budou odjíždět. 

Ovládačem DOM2F je možno vyslat šest povelů: 

15. Tlačítkem č. 1 se aktivuje hlavní fráze hlasového majáčku nebo spuštění trylku 

orientačního zvukového modulu. Jeden krátký stisk vyvolá jednorázovou akci. Stisk 

po dobu 2 sekund spustí opakované vysílaní povelu 1 po dobu jedné minuty po třech 

sekundách. Tento režim lze okamžitě ukončit stiskem kteréhokoli jiného tlačítka 

16. Stiskem tlačítka č. 2 dojde k vyvolání doplňkové fráze hlasového majáčku 

17. Stisk tlačítka č. 3 aktivuje hlášení o čísle linky a směru jízdy vozidel MHD 

18. Tlačítkem č. 4 signalizujeme řidiči vozidla MHD nástup nebo výstup osoby se 

zrakovým postižením a případně žádost o otevření dveří. Tímto povelem je též možno 



přivolat vrátného nebo pracovníka ostrahy ve veřejných budovách (pokud je tam 

systém instalován) 

19. Ve zkušebním provozu je aktivace zvukového návěstí na přechodech pro chodce. 

20. Rezerva 

 

Doplňkem stacionárních majáků OZH a OHM může být Polohový orientační maják POM1 

a POM2.Z jejich pomocí lze dočasně akusticky označit orientační bod (vchod do domu, 

lavičku na zahradě, místo uložení věcí) nebo nebezpečné místo (výkop, lešení). Majáky 

POM1 a POM2 po zapnutí vydávají opakovaný akustický signál. Druh signálu a opakovací 

interval lze nastavit.  

 

Tyflosonar RAY 

Je malý a velmi citlivý přístroj, pomocí kterého mohou osoby se zrakovým postižením 

detekovat překážky v jejich bezprostřední blízkosti pomocí ultrazvuku. Přístroj umožňuje 

rozeznat překážku až do vzdálenosti 2, 85 m. Je to velmi užitečný doplněk k technikám bílé 

hole. Výstupem je buď akustický signál, nebo vibrace, které upozorňují na překážku v cestě. 

Speciální ESCAPE mód umožňuje nevidomému najít cestu ve větším davu lidí nebo 

lokalizovat vchody (východy). Tyflosonar RAY umí rozpoznat i zdroj světla a oznámit jej 

prostřednictvím zvukového signálu. Tyflosonar RAY je na obrázku č. 33. 

 
Obrázek č. 33 Tyflosonar RAY (Obrázek Tyflocom) 

 

Shrnutí: 

Ikona4 

Prostorová orientace hraje důležitou roli v životě lidí se zrakovým postižením. Proto je 

důležité vybrat vhodné pomůcky, které umožní osobám se zrakovým postižením co 

nejsamostatnější pohyb. Je důležité, aby měl nevidomý ty správné pomůcky. Stejně důležité 

však je, aby je uměl správně používat a měl odpovídající výcvik v technikách chůze s bílou 

holí. 

 

Otázka k zamyšlení: 

Ikona6a 



 Jaké jsou základní funkce bílé hole, 

 Jak můžeme rozdělit bílé hole z hlediska jejich konstrukce, 

 Které typy bílých holí jsou vhodné pro seniory 

 

Úkol k vypracování: 

Popište základní funkce bílé hole a vysvětlete je. 

 

Použitá a doporučená literatura: 

Ikona7 

http // www. svarovsky.cz 

http // www. tyflonet.cz 

 

5 Kompenzační pomůcky každodenní potřeby pro osoby se 
zrakovým postižením 

Záměr kapitoly: 

Ikona1 

Vytvořit představu o možnostech, které skýtají tradiční i nové druhy a typy kompenzačních 

pomůcek pro běžnou denní potřebu pro osoby se zrakovým postižením. 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

 Charakterizovat pomůcky podle účelu použití 

 Orientovat se v základních funkcích jednotlivých kompenzačních pomůcek pro osoby se 

zrakovým postižením  

 

Klíčová slova: 

Ikona8 

Elektronické kompenzační pomůcky denní potřeby, hodinky pro nevidomé a slabozraké, 

potřeby pro domácnost, pomůcky a hry pro volný čas 

 

Požadované znalosti 

Ikona2 

 Umět charakterizovat jednotlivé kompenzační pomůcky dle účelu jejich použití, 

 Rozumět funkci jednotlivých kompenzačních pomůcek, 

 Charakterizovat cílové skupiny osob se zrakovým postižením pro využití jednotlivých 

druhů kompenzačních pomůcek.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva: 

Ikona1a 

1 hodina 30 minut 

 



Elektronické pomůcky 

 Indikátory hladiny jsou pomůcky, které umožňují snadné nalévání horkých i studených 

nápojů a vody do sklenic, šálků i hrníčků. Velké indikátory pak hlídají hladinu vody při 

napouštění vany apod. Na obrázku č. 34 je ukázka indikátoru hladiny pro nalévání vody 

do sklenice. 

 
Obrázek č. 34 Indikátor hladiny (Foto Tyflocom) 

 

 Teploměr lékařský je vybaven funkcí hlasového výstupu pro údaj naměřené teploty. 

Obrázek č. 35 teploměru s hlasovým výstupem. 

 
Obrázek č. 35 Teploměr lékařský s hlasovým výstupem (Foto Spektra) 

 

 Tlakoměr s hlasovým výstupem. Je další praktickou pomůckou pro všechny osoby se 

zrakovým postižením, které si musí ze zdravotních důvodů kontrolovat krevní tlak. 

Přístroj s jednoduchou obsluhou jim to bez problémů umožní. Na obrázku č. 36 je 

tlakoměr s hlasovým výstupem. 



 
Obrázek č. 36 Tlakoměr s hlasovým výstupem (Foto Tyfolcom) 

 

 SensoCard je zařízení na měření krevního cukru s hlasovým výstupem. Pro osoby se 

zrakovým postižením, které mají cukrovku, je to téměř životně důležitá pomůcka. Na 

obrázku č. 37 vidíte jeho fotografii. 

 
Obrázek č. 37 SensoCart glukoměr s hlasovým výstupem (Foto Tyfloocom) 

 

 Pásmo s hlasovou indikací naměřené vzdálenosti je užitečná pomůcka pro nevidomé a 

slabozraké. Umožňuje snadné a přené měření bez zrakové kontroly. Ukáuku pásma vidíte 

na obrázku č. 38. 



 
Obrázek č. 38 Pásmo s hlasovou indikací (Foto Tyflocom) 

 

 Colorino a Clortest MEMO jsou přístroje s hlasovým výstupem, které umí rozeznávat 

barvy. Tato praktická pomůcka usnadní např. sladění barev při oblékání, třídění prádla do 

pračky apod. Na obrázku č. 39 vidíte fotografie obou přístrojů. 

  
 

Obrázek č. 39 Colorino (vlevo) a Colortest MEMO (vpravo) (Foto Tyflocom) 

 

 PenFriend je čtečka čipů s hlasovým výstupem. Pomocí papírových nebo plastových čipů 

si označíme požadovanou věc. Načteme informace o označeném předmětu. Při přiložení 

pera k čipu dostaneme hlasovou informaci o požadovaném předmětu, kterou jsme uložili 

do paměti čipu. PenFriend je na obrázku č. 40. 



 
Obrázek č. 40 PenFriend čtečka čipů (Foto Tyflocom) 

 

 Minutník digitální s hlasovým výstupem je pomocník osob se zrakovým postižením 

v kuchyni. Vyrábí se mechanický i digitální. Digitální varianta je na obrázku č. 41.  

 
Obrázek č. 41 Minutník digitální (Foto Tyflocom) 

 

 Váhy kuchyňské a osobní jsou ozvučeny a umožňují i nevidomému s nimi pracovat. 

Na obrázcích jsou fotografie těchto vah. Vlevo je váha osobní a vpravo váha kuchyňská. 

  
 



Obrázek č. 42 Váha osobní a kuchyňská s hlasovým výstupem (Foto Tyflocom) 

 

 Digitální záznamníky jsou rychlou a operativní pomůckou pro snadné ukládání 

informací. Mají hlasovu navigaci takže se dají smnadno ovládat i bez zrakové kontroly. 

Ukázku záznamníku máte na obrázku č. 43 

 
Obrázek č. 43 Digitální záznamník Olympus s hlasovou navigací (Foto Tyflocom) 

 

 Kalkulačka s hlasovým výstupem je neocenitelným pomocníkem žáků a studentů. 

Díky hlasové navigaci a hlasovému výstupu umožňuje práci i nevidomým. Na obrázku č. 

44 je ukázka kalkulačky s hlasovým výstupem Platon vědecká. 

 
Obrázek č. 44 Kalkulačka s hlasovým výstupem (Foto Tyflocom) 

 

Hodinky a budíky 

 Náramkové hodinky. Orientace v čase je důležitá především pro nevidomé, kteří nemají 

ani světlocit. Pro ty je odhad času velmi obtížný. Proto hodinky čitelné i pro osoby se 

zrakovým postižením jsou významnou pomocí. Vyrábí se v mnoha designech, dámské, 

pánské, digitální i mechanické. Na obrázku č. 45 jsou náramkové hmatové hodinky a 

náramkové digitální hodinky s hlasovým výstupem. 



 

 
Obrázek č. 45 Náramkové hmatové hodinky (vlevo) a digitální náramkové hodinky 

s hlasovým výstupem (vpravo) (Foto Tyflopomůcky Olomouc) 

 

 Budíky. Jsou dalším časoměrným zařízením, které pomáhají osobám se zrakovým 

postižením v čase. Vyrábí se podobně jako hodinky náramkové v mnoha provedeních. Na 

obrázku č. 46 jsou ukázky budíků s hlasovým výstupem. 



  
Obrázek č. 46 Budík s hlasovým výstupem bez displeje a s displejem (Foto Tyflocom) 

 

 Drobné pomůcky pro každodenní život. I drobnosti, které usnadní každodenní činnosti 

a práce přivítá každý kdo je zrakově postižený. Mezi ně patří např. držák pro krájení 

cibule, krejčovský metr s hmatovými značkami, dvoubarevný hrníček pro nalévání nápojů 

různé bary, dávkovač léků s popisem v braillu, navlékač jehel, jehly pro nevidomé, třídič 

mincí apod. To jsou jen některé z drobných pomůcek. Lze však použít cokoli 

z vyráběného sortimentu pomůcek, které by mohli usnadnit život lidí se zrakovým 

postižením. 

  

 
Obrázek č. 47 Držák na krájení cibule, krejčovský metr, dvojbarevný hrníček (Foto 

Tyflocom) 

 



  

 
Obrázek č. 48 Dávkovač léků, navlékač jehel, jehly pro nevidomé (Foto Tyflocom) 

 

  
Obrázek 49 Třídiče mincí (Foto Tyflocom) 

 

 Hry a hračky. 

a) Didaktické hry 

b) Hlavolamy 

c) Karetní hry 

d) Stolní hry 

 

ad a) Didaktické hry pomáhají dětem se zrakovým postižením rozvíjet hmatovou 

představivost a jemnou motoriku. Zároveň jsou pro děti i zdrojem zábavy. Reliéfní 

geometrické tvary slouží k vyhledání dvou stejných obrázků. Je to vhodná pomůcka pro 

rozvoj jemné motoriky rukou a rozpoznávání geometrických tvarů. Hmatové pexeso má 

dvacet kartiček a je určeno pro dva hráče. Rozvíjí jemnou motoriku a je to zároveň velmi 

oblíbená společenská hra,  



   
Obrázek č. 50 Na obrázku vlevo hra Hledej hmatej, prostřední obrázek je Pexeso hmatové a 

na levé straně je Popelčino přebírání 

 

ad b) Hlavolamy slouží k rozvoji logického myšlení a kombinačních schopností dětí se 

zrakovým postižením. Mohou být různě obtížné, od nejjednodušších pro menší děti až po 

nejnáročnější, po kterých sáhne i dospělý. 

Hlavolam Patnáctka je sada patnácti čísel. Každé číslo je na samostatném čtvercovém kameni. 

Kameny jsou umístěné v krabičce pozice jednoho kamene je volná, to umožňuje kameny v 

krabičce posouvat. Na začátku jsou kameny zamíchány, cílem hry je seřadit je podle na nich 

napsaných čísel. Kameny jsou popsány Braillovým písmem od 1 do 15. Babylonská věž je 

hlavolam kde je cílem uspořádat políčka podle písmen tak, aby se v každém z pěti 

vertikálních bloků vyskytovaly jen políčka se stejným Braillským znakem. Skládání tohoto 

hlavolamu je podstatně jednodušší než Rubikové kostky. Rubikova kostka je oblíbeným 

hlavolamem již několikáté generace dětí. Na kostce je možné otáčet šesti nezávislými 

stěnami, z nichž každá má 3 × 3 pole. Každá stěna je v jiné barvě. Cílem hlavolamu je sestavit 

každou stěnu pouze z jedné barvy (Braillských znaků). 

   
Obrázek č. 51 Patnáctka, Babylonská věž a Rubikova kostka (Foto Tyflopomůcky Olomouc, 

2013) 

 

Toto jsou pouze ukázky některých vybraných hlavolamů. Úplný sortiment najdete na 

webových stránkách Tyflopomůcek Olomouc na adrese www. Tyflopomucky.cz 

 

Shrnutí: 

Ikona4 

Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením jsou významným prostředkem 

k samostatnosti a nezávislosti osob se zrakovým postižením. Jejich znalost je důležitá i pro 

všechny, kteří se zrakově postiženými osobami pracují, protože na nich je, zda naučí osobu se 

zrakovým postižením s těmito pomůckami pracovat.  

 

Otázka k zamyšlení: 

Ikona6a 



 Jak se člení jednotlivé pomůcky pro osoby se zrakovým postižením dle jejich účelu 

 

Úkol k vypracování: 

Popiš funkci alespoň tří elektronických pomůcek pro osoby se zrakovým postižením 

 

Použitá a doporučená literatura: 

Ikona7 

Bebdová, P. Jeřábková, K. & Růžičková, V. (2006). Kompenzační pomůcky pro osoby se 

specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Hamadová, P., Květoňová, L. & Nováková, Z. (2007). Oftalmopedie. Brno: Paido. 

 www.tyflopomucky.cz/olomouc.php, e shop. 

 

6. Sportovně kompenzační pomůcky osoby se zrakovým postižením 

Záměr kapitoly: 

Ikona1 

Seznámit se specifickými i běžně používanými pomůckami, které používají při pohybových 

aktivitách osoby se zrakovým postižením.  

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

 Charakterizovat specifické pomůcky pro osoby se zrakovým postižením  

 Třídit pomůcky pro osoby se zrakovým postižením dle účelu jejich použití 

 

Klíčová slova: 

Ikona8 

Drobné pomůcky s ozvučením, sportovně kompenzační pomůcky pro volný čas, sportovně 

kompenzační pomůcky pro sporty osob se zrakovým postižením 

 

Požadované znalosti 

Ikona2 

Pochopení principu adaptace pomůcek pro osoby se zrakovým postižením v různém věku. 

Třídění sportovně kompenzačních pomůcek dle jednotlivých sportů. 

 

Čas potřebný k prostudování učiva: 

Ikona1a 

1 hodina 30 minut 

 

Sportovně kompenzační pomůcky tvoří širokou oblast pomůcek pro rozsáhlou skupinu osob 

se zrakovým postižením. Tyto pomůcky jsou určeny dětem od nejranějšího věku a ž po 

dospělé vrcholové sportovce. Řada z nich slouží pouze k drobným hrám pro nejmladší děti se 

zrakovým postižením. Naopak některé z nich jsou pomůcky, které využívají sportovci se 

zrakovým postižením na vrcholových soutěžích všech úrovní. Jsou to pomůcky a hry, které 

můžeme rozčlenit například na: 

http://www.tyflopomucky.cz/olomouc.php


 

e) Míče, míčky a pomůcky pro různé pohybové aktivity a hry 

f) Fotbal 

g) Goalbal 

h) Show down 

i) Bowling 

j) Cyklistiku  

k) Lukostřelbu 

l) Zvukovou střelbu 

m) Fitness 

 

Pomůcky pro drobné pohybové hry jsou různorodé druhy míčků a míčů, které jsou 

ozvučeny na různém principu. Druhou skupinu tvoří rolničky, chrastítka a jiné ozvučené 

předměty, které se dají využít k navigaci a stimulaci prostorového slyšení u dětí a mládeže.  

ad a) Nafukovací plážový míč s integrovanou rolničkou je lehký míč vhodný k házení, 

kutálení i manipulaci. Tím, že je velmi lehký, nehrozí zde žádné nebezpečí úrazu. Podobný 

typ míče je textilní míč s vloženou rolničkou nebo ozvučená textilní kostka. Další z řady 

těchto lehkých bezpečných míčů vznikne použitím textilního přebalu na overball, do kterého 

vložíme nafukovací míček s rolničkou.  

 

  

 
Na obrázku č. 52 jsou z leva plážový míč (Foto Tyflopomůcky, 2013), textilní míč a kostka 

s rolničkou (Foto Tyflopomůcky, 2013) a textilní obal na oveball (Foto Paterek, 2013) 

 

Další skupinu míčů tvoří míče, které se vyrábí univerzálně např. pro volejbal fotbal a podobné 

hry. Do těchto míčů však výrobci vkládají mechanické ozvučení rolničkami nebo různými 

chrastítky jak je tomu v případě oficiálního míče na fotbal pro nevidomé. Novinkou na našem 

trhu je elektronicky ozvučený míč, který na rozdíl od míčů ozvučených rolničkou vydává 

zvuk i po zastavení míče. To je velká výhoda, protože jej může nevidomý hráč bez problémů 



dohledat bez pomoci vidícího asistenta, který jinak musí při hře pomáhat. Ukázky těchto míčů 

jsou na následujícím obrázku. Zleva je míč na fotbal s rolničkou. Uprostřed je ozvučený míč 

na volejbal a vpravo jsou malé gumové míčky s rolničkou.  

 

  

 
Obrázek č. 53 Míče na fotbal s rolničkou, míč na volejbal s rolničkou, malé míčky 

s rolničkou. (Foto Tyflopomůcky a Paterek, 2013) 

 

Relativně novým typem pomůcky je elektronicky ozvučený míč. Je vybaven elektronickou 

rolničkou, která vydává zvuk nejen při pohybu, ale určitou dobu i po jeho zastavení. V 

pohybu a při zastavení jsou zvuky rozdílné. Uvnitř míče je umístěna elektronika s čidlem 

pohybu a miniaturním akumulátorem. S míčem je dodáván nabíječka opatřena indukční 

smyčkou pomocí níž se baterie v míči dobíjí. Nabitý míč vydrží pracovat nepřetržitě několik 

hodin. Tento míč však není určen pro fotbal dospělých nebo podobné razantní hry, protože by 

mohlo vlivem tvrdých nárazů dojít k poškození elekroniky uvnitř míče. Na obrázku 52 vidíte 

elektronicky ozvučený míč i s nabíjecí smyčkou.  

 



 
Obrázek č. 54 Elektronicky ozvučený míč s nabíjecí smyčkou  

 

Vhodným doplňkem pro pohybové hry a kolektivní hry s míčem jsou různé typy náramků, 

rolniček, zvonků a chrastítek. Ty napomáhají k větší bezpečnosti při pohybu nevidomých 

hráčů v hracím prostoru a jejich vzájemné lokalizaci. Vhodným doplňkem pro běžecké hry 

jsou gumové pásky a smyčky, pomocí kterých se při běhu drží vidící a nevidomý běžec. 

Smyčka pomáhá nevidomému lépe udržovat kontakt s vodičem a dovoluje jim relativně volný 

pohyb v prostoru. Na obrázku jsou příklady různých ozvučených pomůcek a vodících 

smyček. 

 

  

 
Obrázek č. 55 Ozvučené chrastítka a náramky (Foto Paterek, 2013) 

 

ad b) Fotbal je paralympijský sport, který v České republice nemá dlouhou tradici. Používá se 

speciální míč, který je určen pravidly IBSA a IPC. Není klasicky ozvučen uvnitř, ale v celém 

obvodu obalu. V jednotlivých polích obšití jsou kulaté mušličky, ve kterých jsou kovové 

kuličky. Tento typ ozvučení je velmi dobře slyšitelný. To je důležité proto, u fotbalu není při 

hře tak ticho jako například u goalballu. Na obrázku č. 56 je fotbalový míč.  



 

 
Obrázek č. 56 Fotbalový míč 

 

ad c) Goalball je jednou ze dvou sportovních her, které hrají pouze osoby se zrakovým 

postižením a nevychází ze žádné z tradičních her vidících. Používá se míč, který je po obvodu 

perforován několika otvory a uvnitř je rolnička. Hřiště má rozměr volejbalového kurtu a 

používá se speciální branka, která zabírá celou kratší šířku hřiště. Při hře se používají chrániče 

kolen, loktů i těla. Na obrázku č. 58 je goalballová branka a speciální reliéfní lajny. Na 

obrázku č. 57 je goalballový míč, zaslepené brýle a chránič těla. 

 

  

 
Obrázek č. 57 Vlevo golballový míč, uprostřed speciálně upravené neprůhledné brýle a 

chránič trupu (Foto Paterek, 2013) 

 



 
Obrázek č. 58 Branka na goalball (Foto Český svaz zrakově postižených sportovců, 2013) 

 

ad d) Show down je druhou specifickou hrou pro osoby se zrakovým postižením. Není to 

paralympijský sport, ale jeho popularita neustále roste nejenom v České republice ale i ve 

světě. Hraje se na stole s mantinely s brankami na kratší straně stolu. Hrají se dvouhry i 

čtyřhry. Ke hře se používá raketa, ozvučený míček a ochrana na hřbet ruky. Pomůcky ke hře a 

stůl jsou na obrázku č. 59. 

 

  

 
Obrázek č. 59 Stůl na show down, rakety s míčkem a chránič ruky  

 

ad e) Bowling je hrou, která se v posledních několika letech prosazuje vedle tradičních 

kuželek. Pro snadnější navigaci se používá speciální hrazdička, která pomáhá při orientaci 

před odhodem. Toto zařízení je na obrázku č. 60. 

 



 
Obrázek č. 60 Hrazdička pro navigaci odhodu při bowlingu (Foto Český svaz zrakově 

postižených sportovců, 2013) 

 

ad f) Tandemová cyklistika je mezi osobami se zrakovým postižením velmi populární jak 

v oblasti turistické tak i oblasti vrcholového sportu. Na obrázku je turistické tandemové kolo. 

Pro větší bezpečnost musí cyklisté nosit návleky s označením nevidomý pro snadnější 

rozpoznání cyklistů se zrakovým postižením v silničním provozu. Na obrázku č. 61 je 

tandemové kolo a vestička s označením nevidomého. 

 

  
Obrázek č. 61 Tandemové kolo a vestička (Foto Paterek, 2013) 

 

ad g) Lukostřelba je sportem, ve kterém Český svaz zrakově postižených vede sport o 

zaměřovací zařízení, kterého je autorem Jiří Mojžíšek. Mezinárodní svaz lukostřelby jej však 

nechce přijmout, protože pan Mojžíšek na prvním neoficiálním startu na MS přestřílel 

v závodě mimo soutěž vítěze o více než 100 bodů. Od této doby je tento zaměřovač zakázán 

na mezinárodních soutěžích. Obrázek č. 62 upravený luk pro střelbu nevidomého střelce a 

detail zaměřovacího zařízení. 

 



  
Obrázek č. 62 Luk a detail zaměřovače luku (Foto Mojžíšek, 2013) 

 

ad h) Zvuková střelba využívá laserového zaměřovače ve spojení se zpětnou zvukovou 

vazbou, která proměnlivou výškou tónu informuje střelce o přesnosti zaměření. Tohoto 

principu se využívá při sportovní laserové střelbě ale i v běžeckém lyžování při biatlonu, kde 

se používá puška pracující na obdobném principu. Na obrázku č. 63 je pistole pro zvukovou 

střelbu a puška pro střelbu při biatlonu.  

 

  



  

Obrázek č 63 Pistole pro zvukovou střelbu a puška pro biatlon (Foto Český svaz zrakově 

postižených sportovců, 2013) 

 

ad i) Jako fitness se označují sportovní aktivity i celkový životní styl mající za cíl všeobecnou 

tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy apod., při 

současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly. Pro fitness cvičení se používají 

kromě tradičních činek i různé speciální stroje, trenažery apod., které jsou běžně k dispozici 

ve fitness centrech. Mimo cvičení pak zájemci zpravidla dodržují určitý dietní režim, případně 

používají různé doplňky výživy. Ve fitness se taky soutěží v několika různých stylech. 

Rozdělení soutěžních kategorií fitness: Fitness classic, Fitness bikini, Fitness model, Fitness 

figura, Ms. Physique. Pro osoby se zrakovým postižením je celá řada strojů a trenažerů jsou 

velmi snadno dostupné. Tím se mohou zapojit do fitness programů podobě jako jejich vidící 

vrstevníci. Na obrázku č 64 jsou příklady strojů a trenažerů, které mohou využívat i osoby se 

zrakovým postižením bez omezení.  

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopln%C4%9Bk_stravy


  

Obrázek č. 64 Různé typy strojů pro fitness. Vlevo nahoře crossový trenažer, vpravo nahoře 

trenažer pro trénink chůze, vlevo dole rotoped, vpravo dole trampolína s madly (Foto Paterek, 

2013) 

 

Otázka k zamyšlení: 

Ikona6a 

 Jak uzpůsobit běžně vyráběné pomůcky pro potřeby osob se zrakovým postižením 

 

Úkol k vypracování: 

Vyhledejte informace o novém způsobu zaměřování luku pro střelbu nevidomého lukostřelce 

 

Použitá a doporučená literatura: 

Ikona7 

http// www. Sport-nevidomych.cz 


