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Úvod
Mezi  námi  v současné  době  žije  mnoho  zdravotně  postižených  lidí.  Jejich 

postižení jim komplikuje život každý den. Mezi znevýhodněné spoluobčany patří 

také  lidé  s poruchami  zraku  a  nevidomí.  Zrakem získáváme  největší  procento 

informací  z okolí.  Uvádí  se,  že  dokonce  až  90%  všech  informací  nám 

zprostředkuje zrak. Jiné zdroje uvádí, že zrakem získáváme 70% všech informací, 

ale  každopádně  naprostou  většinu  toho,  co  známe,  nám  zprostředkuje  zrak. 

Postižení  zraku tedy patří  mezi  nejzávažnější  a  mezi  ta,  která nejvíce omezují 

život  jedince.  Jedinec  se  musí  s  tímto  postižením  složitě  vyrovnávat,  což  je 

spojeno s mnoha problémy a je tak na společnosti,  aby se o zrakově postižené 

postarala co možná nejlépe a tím jim v jejich nelehkém osudu pomohla a jejich 

situaci  usnadnila.  Nejde  jen  o  to  dát  těmto  lidem dostatek  péče  a  pracovních 

příležitostí, musíme se také snažit odstraňovat z jejich okolí překážky, které jim 

znesnadňují samostatný nezávislý pohyb, a vůbec nezávislý život. Nejde tedy jen 

o  různé  formy  podpory,  ale  je  také  důležité  nevytvářet  zrakově  postiženým 

zbytečné překážky.

Nevidomý si musí poradit s mnoha úskalími svého stavu, pohyb na veřejnosti 

je  jedním z nich.  Všude  se  ukrývá  spousta  překážek,  které  zdravý jedinec  ani 

nevnímá.  Vždyť  jen  obyčejná  jízda  městskou  hromadnou  dopravou  nebo 

přecházení  silnice  vyžadují  neuvěřitelnou  pozornost  a  soustředění.  Schopnosti 

nevidomých  se  samozřejmě  značně  liší  a  u  některých  není  na  první  pohled 

dokonce ani poznat, že nějakým postižením trpí.

V oblasti odstraňování překážek pro zrakově postižené se udělalo mnohé a na 

zlepšování  situace  se  neustále  pracuje,  stav  však  zdaleka  není  ideální.  V této 

oblasti máme ještě co dohánět.

Ačkoli se nevidomí učí číst i psát už více než 200 let, díky rozvoji osobních 

pomůcek  jsou  pro  ně  tyto  činnosti  daleko  pohodlnější  a  efektivnější.  Jak  se 
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rozvíjejí  moderní  technologie,  mohou  nevidomí  a  slabozrací  sledovat  filmy  a 

používat počítače. Na to by před několika lety ještě nikdo ani nepomyslel.

Ve své práci  bych se ráda zabývala tím, jak zrakově postiženým pomáhají 

moderní  technologie  i  poměrně  snadná  architektonická  řešení.  Ráda  bych 

představila  moderní  informační  a  orientační  systém,  který  výrazně  usnadňuje 

pohyb  po  městě  nejen  nevidomým  a  lidem  s  vadami  zraku,  ale  i  např. lidem 

starším, kteří již špatně vidí.

Na začátek uvedu dělení zrakových vad a řeknu něco o tom, kolik zrakově 

postižených lidí v současnosti  v naší zemi žije a s jakými problémy se mohou 

setkávat.

Poté bych ráda představila pomůcky, které zrakově postiženým jejich život 

usnadňují, včetně pomůcek elektronických, představím elektronický orientační a 

informační  systém pro  nevidomé  a  slabozraké,  který  je  u  nás  využíván.  Dále 

zmíním  také  zásady  navrhování  staveb  tak,  aby  neznepříjemňovaly  život 

nevidomým a slabozrakým. 

Avšak bez výcviku samostatného pohybu a prostorové orientace by efektivita 

těchto pomůcek a opatření  nebyla  maximální.  Proto zde uvedu také informace 

o výcviku  samostatného  pohybu  a  prostorové  orientace.  Tímto  výcvikem  se 

kvalita života zrakově postižených velmi zlepšuje. 

Zmíním zde také některé společnosti a organizace, které se pomocí zrakově 

postiženým zabývají.

Dále představím využití elektronického orientačního a informačního systému 

při  ozvučování  semaforů.  Akustická  signalizace,  která  se  přidává k signalizaci 

světelné je neocenitelným pomocníkem při každodenním pohybu nevidomých a 

slabozrakých po městě. Podám zde také informace o historii fungování akustické 

signalizace na přechodech v naší zemi. 

V  současné  době  existují  dva  způsoby  ozvučení  semaforů,  u  původního 

systému se ozývá klapání, které nevidomého uživatele navádí, neustále. V druhém 
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případě  je  akustická  signalizace  aktivována  přímo uživatelem za  pomoci  malé 

jednoduché  vysílačky  radiového  signálu.  Nejde  ovšem  o  dva  zcela  rozdílné 

systémy,  jedná  se  jen  o  jiný  způsob  spouštění  akustické  signalizace. 

Nejpodstatnější  část  práce je věnována ozvučeným semaforům pro nevidomé a 

slabozraké, které  je možné ovládat dálkovým povelovým vysílačem. Cílem práce 

však  není  jen  celý  systém  představit,  ale  především  zjistit,  který  ze  dvou 

uvedených způsobů je lepší a uživatelsky příjemnější. Proto jsem také provedla 

měření  na  takto  ozvučených  přechodech,  ta  měla  za  úkol  zjistit  funkčnost, 

slyšitelnost a specifické problémy ozvučených semaforů spouštěných vysílačkou, 

a zda se jejich fungování nějak odlišuje od fungování semaforů, kde je akustická 

signalizace zapnuta neustále. 

Abych zjistila, jak se k této problematice staví sami potenciální uživatelé, tedy 

nevidomí a slabozrací, rozšířila jsem mezi ně dotazník, který měl za úkol zjistit, 

nejen do jaké míry je rozšířeno používání systému TYFLOSET od firmy APEX 

spol.  s r.o.,  které  funkce tohoto zařízení  jsou využívány nejčastěji,  ale  také to, 

který z uvedených způsobů ozvučení respondenti preferují.

V  závěru   se  zamyslím  nad  užitečností  zabýváním  se  problematiky 

nevidomých  a  shrnuji  zde  výsledky  obou  výzkumů,  které  jsou  prezentovány 

v předposlední části mé práce.

Zrakové postižení
Na  úvod  uvádím  alespoň  základní  informace  o  tom,  kdo  vůbec  zrakově 

postižený je  a  kolik  takto postižených občanů mezi  námi žije  a  jaká specifika 

jejich postižení zahrnuje.

Mezi  zraková  postižení  se  řadí  i  postižení  lehká,  která  lze  bez  problémů 

vyřešit brýlovou korekcí. S použitím vhodné korekce, pak takto postižený člověk 

vidí zcela normálně. Zde bude ovšem řeč o postiženích závažnějších, u kterých 

brýlová korekce nestačí  a je u nich zapotřebí  využít  jiné způsoby kompenzace 
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zrakové vady. 

Zde bych ráda upozornila na to, že v oblasti oftalmopedie (či tyflopedie), jak 

se nazývá obor, který se zabývá výchovou a vzděláváním zrakově postižených, 

neexistuje  jednotná  terminologie  a  jednotliví  autoři  se  v používání  pojmů 

rozcházejí. Zcela jednotné není ani rozdělení zrakových vad. Pro tuto práci jsem 

tedy vybrala jedno z těchto dělení zrakových vad, tak jak ho ve své knize podává 

Jarmila Pipeková a kolektiv1.

Psychický vývoj a zrakový handicap

Zrakem  získáváme  80-90%  informací  o  svém  okolí,  proto  je  ztráta  nebo 

porucha zraku považována za jedno z nejvážnějších omezení v životě člověka. 

Zrakové postižení narušuje především kognitivní funkce, orientaci  v prostoru a 

samostatný pohyb. Zrakové postižení může mít i důsledky psychické, ty pramení 

zejména z toho, že vztahy postiženého s okolím jsou poznamenány právě tímto 

postižením.  Přístupem  okolí  k  postižení  mohou  být  narušeny  některé  složky 

osobnosti postiženého.

Ovšem  samotné  zrakové  postižení  nemusí  nikterak  významně  narušovat 

psychický  vývoj  jedince.  Člověk  je  omezen  na  poli  poznávání,  ale  rozvoj 

osobnosti  může  probíhat  normálně.  Hodně  závisí  na  okolí  a  jeho  přístupu 

k postižení,  a  samozřejmě  také  na  přístupu  samotného  postiženého.  Vztahy 

s okolím  mohou  být  narušeny  i  proto,  že  se  postižený  jedinec  například  bojí 

kontaktu s cizími a novými lidmi.

Rozdělení zrakových vad

Zrakové vady můžeme posuzovat nejméně ze dvou hledisek. Prvním je typ 

zrakového postižení a druhým je s ním související stupeň vizuálního vnímání.

1 Pipeková J. A kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno, Paido 1998
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Zrakové vady dělíme podle typu postižení do pěti skupin: 

1. ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady)

2. postižení šíře zorného pole (skotom, trubicovité vidění)

3. okulometrické poruchy (strabismus)

4. problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota)

5. poruchy barvocitu (barvoslepost)

Určující je pro zrakově postižené nejen druh, ale také stupeň postižení. Stupně 

zrakového postižení se dělí takto:

1. Slabozrakost je stav charakteristický snížením zrakové ostrosti obou očí, a to i 

s brýlovou korekcí. Tento stav působí postiženému potíže v běžném životě. 

Podle stupně postižení  rozlišujeme slabozrakost  lehkou,  střední  a těžkou. 

Slabozrakost  je  vada orgánová,  poškozeno může být zevní  i  vnitřní  oko, 

zrakové  dráhy  nebo  zrakové  centrum.  Vada  může  být  stacionární  i 

progresivní.

Světová zdravotnická organizace2 uvádí toto rozlišení:

a) střední  slabozrakost zraková  ostrost  s nejlepší  možnou  korekcí: 

maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 

6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového postižení 1.

b) silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum 

menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 

1/10 - 10/20, kategorie zrakového postižení 2.

2. Zbytky zraku osoby se zbytky zraku mají dolní hraniční míru vnímání zrakem. 

Pro ilustraci lze uvést,  že osoba s takovým handicapem může číst  písmo 

o velikosti plakátového písma. Orientace v prostoru za použití zraku není 

zpravidla možná.

3. Slepota (amauróza) je neschopnost jedince vnímat zrakem, i když je zachováno 
2 Převzato z www.sons.cz
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určité čití (světlocit). Definice Světové zdravotnické organizace WHO a její 

mezinárodní klasifikace chorob uvádí, že osoby nevidomé jsou ty, jejichž 

ostrost zraku s co nejlepší korekcí se pohybuje os maxima 3/60 po stav, kdy 

jedinec nevnímá světlo. Z výše uvedeného vyplývá, že slepotu lze rozdělit 

na:

a) praktickou -  světlocit  je  zachován,  případně  je  zachována  projekce 

b) totální (úplná absence vidění).

Výskyt zrakového postižení

Výskyt zrakového postižení závisí na životních podmínkách a úrovni lékařské 

péče. Důležitá jsou také zvolená kritéria posuzování zrakového postižení. Jak jsem 

zjistila  z  internetových  stránek  sdružení  OKAMŽIK3,  u  dětí  se  počet  zrakově 

postižených pohybuje podle většiny odhadů v rozmezí  5  –  20 dětí   s  vážným 

zrakovým postižením na 1 tisíc dětí. Na konci devadesátých let se uváděl počet 

zrakově  postižených  všech  věkových  kategorií  v  ČR 60  tisíc,  z  toho  17  tisíc 

postižených těžce. Jak mi potvrdil i Ústav zdravotnických informací a statistiky 

České republiky, přesná statistika počtu zrakově postižených ale v ČR neexistuje, 

podle údajů vycházejících ze zdrojů RNIB (Royal National Institute for the Blind - 

britská organizace nevidomých) se odhaduje podíl těžce zrakově postižených ve 

výši 1,5 až 2% obyvatel země, což by znamenalo přibližně 150 tisíc osob v ČR.

Výchova a vzdělávání lidí se zrakovým postižením

Na všech úrovních vzdělávacího systému u nás existuje možnost vzdělávání 

jedinců  se  zrakovým  postižením.  Od  mateřské  školy  až  po  školu  vysokou. 

Vzdělávání probíhá buď ve speciálních školách, speciálních třídách běžných škol 

nebo v běžných školských zařízeních za pomoci specialistů. Možné je i vzdělávání 

ústavní se stále se zlepšující odbornou péčí.

Dále probíhá mimoškolní vzdělávání, především výuka prostorové orientace a 
3 www.okamzik.cz
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samostatného pohybu,  které je  velmi  důležité  pro to,  aby se  zrakově postižení 

mohli  bez  větších  problémů  zařadit  do  většinové  společnosti.4 Tato  výuka 

významně pomáhá i v rehabilitačním procesu později osleplých lidí.

Pomůcky
V současnosti existuje několik druhů pomůcek, které k samostatnému pohybu 

a prostorové orientaci zrakově postiženým pomáhají.

 Dlouhá hůl

Na  úvod  musím  uvést,  že  pojmenování  této  pomůcky  není  jednotné, 

v literatuře se můžeme setkat  i  s pojmenováním „bílá  hůl“5,  „dlouhá bílá  hůl“6 

nebo „slepecká hůl“7, já používám druhé Wienerovo pojmenování „dlouhá hůl“.

Dlouhá  hůl  je  nejjednodušší,  avšak  zároveň  velmi  účinnou  pomůckou 

samostatného pohybu a prostorové orientace nevidomých. Zvládnutí tzv. techniky 

dlouhé hole je totiž základem samostatného a bezpečného pohybu, dá se říci, že 

ten, kdo tuto techniku zvládl, pohybuje se vědomě, cíleně a podle stanovených 

pravidel.  Dlouhá  hůl  je  považována  za  základní  orientační,  informativní  a 

bezpečnostní pomůcku.

Bezpečnostní  funkci  splňuje  dlouhá  hůl  tím,  že  brání  uživateli  ve  střetu 

s překážkou, protože nejprve ji nevidomý zaznamená prostřednictvím hole, holí ji 

prozkoumá a může se jí pak bezpečně vyhnout. Hůl nevidomého upozorňuje také 

na přítomnost varovných pásů. Pomáhá podávat také informace o přirozených i 

umělých vodících liniích, čímž splňuje svou funkci orientační.

4 Pipeková J. A kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno, Paido 1998
www.okamzik.cz

5 Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, 1998

6 Dudr V., Lněnička P.: Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
osob, Doporučený standard technický, Praha,  ČKAIT,  2002

7 Dudr V., Lněnička P.: Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
osob, Doporučený standard technický, Praha,  ČKAIT,  2002
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Dlouhá hůl  ale  poskytuje  informace i  ostatním lidem,  chodcům a řidičům, 

signalizuje, že se jedná o zrakově postiženého člověka, tím splňuje svou úlohu 

informativní.

Ale jako dlouhá hůl nemůže být využita jakákoli hůl. Na samotnou konstrukci 

bílé hole jsou kladeny tyto požadavky: 

1. Vodivost  vibrací  a  hmatových  informací,  ale  nikoli  tepelné  a  elektrické 

energie.

2. Hmotnost hole musí být rozložena rovnoměrně.

3. Hůl musí být lehká, ale ne příliš, aby nepoletovala jak peříčko ve větru.

4. Hůl musí být silná, odolná, pevná a přizpůsobivá.

5. Hůl musí být dobře viditelná pro řidiče i chodce, a to i v noci.

Dalším významným požadavkem je, aby se hůl dala kdykoliv snadno složit, 

uložit, a poté rozložit. To vše ale za zachování určeného těžiště a vlastností hole. 

Zrakově postižený může tak mít hůl u sebe i v situacích, kdy by rozložená hůl 

spíše  překážela.  Složená  hůl  se  snadno  vejde  např.  do  náprsní  kapsy  nebo  je 

možné ji zavěsit za opasek.8

8 Blasch B.B., Welsh R.L., Wiener W.R.: Foundations of Orientation and Mobility, Second Edition, AFB 
Press, 1997
Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, 1998
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Obrázek: Dlouhé hole



Historie dlouhé hole

Technika  dlouhé  hole  byla  vyvinuta  ve  Spojených  státech  amerických, 

v nemocnici pro válečné veterány ve čtyřicátých letech 20. století.9

Než se však začala dlouhá hůl standardně používat, prošla dlouhým vývojem. 

Nejprve  se  používaly  hole  obyčejné  podpůrné,  až  později  se  tyto  hole  začaly 

přizpůsobovat specifickým potřebám osob se zrakovým postižením.

 Kromě holí se zpočátku používaly i jiné podpůrné kompenzační pomůcky, 

různé druhy jakýchsi „chodítek“. Ta sloužila především těm uživatelům, kteří měli 

omezenou stabilitu  nebo sníženou koordinaci  pohybů,  či  byli  jinak nezpůsobilí 

k používání dlouhé hole. Tato „chodítka“ se však již standardně nepoužívají.

9 Blasch B.B., Welsh R.L., Wiener W.R.: Foundations of Orientation and Mobility, Second Edition, AFB 
Press, 1997
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Obrázek: Chodítka



Vodící psi

Jednou z kompenzačních  pomůcek jsou  i  vodící  psi.  Využití  psů  k pomoci 

lidem se neobjevuje jen u lidí s poškozením zraku. Tzv. asistenční psi pomáhají i 

jinak postiženým lidem. Jsou schopni se naučit velký počet úkonů. Umí například 

otevřít pračku nebo přinést pánovi ponožky.

Vodící  psi  pro  nevidomé  pomáhají  zrakově  postiženému  vypořádat  se 

s nástrahami  každodenního  života.  Jsou  vycvičeni  k pohybu  v běžném ruchu a 

dopravě a absolvují také specializovaný výcvik, aby se nenechali příliš rozptylovat 

okolním děním, neboť to by mohlo ohrozit jejich majitele.  Musí se umět sami 

rozhodovat pouze na základě toho, co se ve výcviku naučili10. V případě potřeby 

musí umět dát najevo, že potřebují od svého pána nějaký upřesňující pokyn.

Psi  se  učí  obcházet  překážky,  zastavit  na  okraji  chodníku  či  schodů  nebo 

zdolávat eskalátory. Vycvičený pes je schopen si také zapamatovat určité cíle, ke 

kterým chodí častěji.

Ovšem soužití s vodícím psem není pro zrakově postiženého bez problémů a 

musí se na ně pečlivě připravit. Musí se seznámit s tím, jak mu může pes pomoci i 

s tím, jak je třeba o svého nového pomocníka pečovat. Ne všichni majitelé psů 

totiž vědí, co péče o psa znamená. Pes je dobrý pomocník, ale zároveň vyžaduje 

péči, čas a porozumění. Proto by budoucí majitel měl mít k psům alespoň nějaký 

kladný vztah.11

Vodící pes musí být spolehlivý, vytrvalý a nekonfliktní – a to jak při styku 

s lidmi, tak i s ostatními psy. Tyto požadavky také omezují výběr psů vhodných 

pro tuto práci. Nejčastěji jsou pro tuto službu vybírání labradorští a zlatí retrívři, 

protože nejlépe splňují požadavky kladené na vodící psy.

Obecně lze tedy říci, že vodící pes je velmi dobrou kompenzační pomůckou, 

ale  majitel  takového  psa  si  musí  dát  dobrý  pozor,  aby  na  svého  pomocníka 

10 Bártová J.: Překonáváná bariér, Praha, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2005
11 Blasch B.B., Welsh R.L., Wiener W.R.: Foundations of Orientation and Mobility, Second Edition, AFB 

Press, 1997
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nespoléhal  až  příliš  a  nestal  se  na  něm  plně  závislý.  Pak  mohou  totiž  nastat 

problémy, pokud pes onemocní nebo zemře. Nevidomý nebo slabozraký člověk by 

pak nemusel být schopen se samostatně pohybovat v době, kdy čeká na nového 

psa nebo na návrat svého. Problémy mohou nastat i tam, kde je mnoho lidí, kde by 

se  pes  už  nemusel  vyznat  nebo  by  nebylo  vhodné  ho  tam brát,  například  na 

sportovních stadionech. Proto si musí zrakově postižený trénovat ostatní techniky 

samostatného pohybu a orientaci. I pokud má postižený k dispozici vodícího psa, 

neměl by tedy na stálo odkládat dlouhou hůl a měl by techniky jejího používání 

stále procvičovat.12

Historie vodících psů

Ale ne vždy byli vodící psi především retrívři, prvním vodícím psem vůbec byl 

německý ovčák. Fenka Buddy byla vycvičena ve Švýcarsku americkou cvičitelkou 

Dorothy Harrison Eustisovou a Elliotem S. (Jackem) Humphreym v roce 1927 pro 

mladíka z Tennesee Morrisona Franka, který oslepl jako mladistvý. 13 

12 Blasch B.B., Welsh R.L., Wiener W.R.: Foundations of Orientation and Mobility, Second Edition, AFB 
Press, 1997

13 Blasch B.B., Welsh R.L., Wiener W.R.: Foundations of Orientation and Mobility, Second Edition, AFB 
Press, 1997
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Obrázek: Vodící pes Buddy  a Morris Frank



Elektronické pomůcky

Historie

Také  elektronické  pomůcky  pro  nevidomé  prošly  dlouhým  vývojem. 

Ve Spojených  státech  amerických  se  vývoj  elektronických  cestovních  pomůcek 

ubíral směrem k odhalování překážek stojících v cestě nevidomému. K tomu byl 

využíván  například  laser  nebo  ultrazvuk,  tato  zařízení  byla  schopna  přinést 

informace o povrchu, po kterém se nevidomý pohybuje i o vzdálenosti, směru a 

charakteru překážky.

Byla  vymýšlena  i  různá  uchycení  těchto  pomůcek,  mohly  se  nosit  prostě 

v ruce nebo zavěšené na krku,  být integrovány do brýlových obrouček, slepecké 

hole nebo invalidního vozíku.

Některé z těchto pomůcek se vyrábějí dodnes, ale většina je již překonána a 

pomalu vymizela.14

Situace v ČR

V České republice je  pozornost věnována především orientačním systémům, 

které jsou instalovány v městském prostředí a  informace z nich může získávat 

prakticky každý.

Používání  orientačních  pomůcek  je  vhodným doplňkem výuky  orientace  a 

samostatného pohybu nevidomých. Nevidomý výcvikem získává jistotu v pohybu 

a orientační pomůcky mu poskytují větší komfort.

V současné době se používá systém firmy APEX spol. s r.o.15,  TYFLOSET. 

TYFLOSET je  elektronický  orientační  a  informační  systém  pro  nevidomé  a 

slabozraké. Tento systém umožňuje uživatelům snazší přístup k informacím, které 

by jinak získávali zrakem. Jedná se zejména o využití v městském prostředí, kde 

je zrakově postižený schopen, pomocí tohoto systému, získat informace o městské 
14 Blasch B.B., Welsh R.L., Wiener W.R.: Foundations of Orientation and Mobility, Second Edition, AFB 

Press, 1997
15 www.apex-jesenice.cz  
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hromadné  dopravě,  železniční,  autobusové  i  letecké  dopravě,  o  veřejných 

budovách  a  institucích,  je  schopen  také  ovládat  například  otevírání  dveří  ve 

vagónech  metra.  Pomocí  povelového  vysílače  si  nevidomý  může  zvolit,  jaké 

informace chce obdržet.

Zde  předkládám  popis  zařízení  vyráběný  touto  firmou,  není  to  popis 

kompletní,  protože  si  myslím,  že  uvedení  kompletního  popisu  a  výčtu  všech 

součástí tohoto systému by bylo pro účely této práce nadbytečné a nezajímavé. 

Pro  podrobnější  informace  odkazuji  na  internetové  stránky  firmy  APEX  spol. 

s r.o.16 nebo  na  informační  brožuru  firmy  APEX  spol.  s  r.o.  TYFLOSET® – 

elektronický orientační a informační systém pro nevidomé a slabozraké17,  která 

byla  vydána  vlastním nákladem a  v  elektronické  podobě  ji  lze  získat  také  na 

internetových stránkách firmy.

Systém TYFLOSET®

Souprava  TYFLOSET  slouží  k  poskytování  akustických  a  hlasových 

informací, a tím i k lepší orientaci  zrakově postižených. Povelová soustava pro 

nevidomé  je  navržena  jako  jednotný  systém  pro  všechny  druhy  akustického 

informování a orientování na území ČR. Důležité zde je, že je to systém jednotný, 

protože to pro uživatele znamená, že může pomocí jednoho ovladače obsluhovat 

všechna dostupná informační a orientační zařízení. 

Systém se skládá ze stacionárních i mobilních prvků a slouží k lepší orientaci 

nevidomých  ve  veřejné  městské  dopravě,  v  příměstské  a  železniční  dopravě. 

Zařízení může hlásit číslo linky a směr jízdy, upozorní řidiče vozidla na nástup 

nevidomého. Dále tento systém slouží ve městě v podobě orientačních zvukových 

majáků. V podchodech, vchodech do vestibulu metra a na místech významných 

pro  orientaci  má  majáček  především funkci  naváděcí  –  jednoduchým  trylkem 

navede  zrakově  postiženého  například  ke  dveřím  nebo  schodům.  U  úřadů  a 

nemocnic jsou instalovány majáčky s hlasovým výstupem. Zde získá nevidomý 

16 www.apex-jesenice.cz
17 APEX-radiokomunikační systémy:  TYFLOSET® - elektronický orientační a informační systém pro 

nevidomé a slabozraké, Praha, vlastní náklad,  rok vydání chybí

- 13 -



informace o tom, kde se nachází a popis základních směrů, kterými se může vydat. 

Dále je tento systém využíván v pražském metru, upozorní nevidomého trylkem 

na přítomnost eskalátorů nebo pevného schodiště a podá informaci o tom, kam 

které eskalátory jedou, upozorní strojvedoucího na nástup nevidomého a následně 

se otevřou všechny dveře vlaku metra – u souprav metra, kde se dveře otevírají 

pouze po stisknutí ovladače na dveřích vlaku. Významná  je také instalace tohoto 

systému na pražském Ruzyňském letišti. Tady nevidomý získá hlasové informace 

o odbavování cestujících a externí dopravě. K dispozici je také služba přivolání 

první pomoci.

Navádění  k cílům probíhá pomocí těchto trylků: 

● Trylek Í – Á označuje úrovňový vstup.

● Trylek BRLM označuje pevné schody, např. vstupy do podchodů.

● Trylek CINK označuje eskalátory.

Další činnosti systému označují tyto fráze:

● „otevření dveří aktivováno“ v případě, kdy uživatel vysílače aktivoval 

otevření všech dveří soupravy metra.

● „nástup  nevidomého“  v  případě,  že  uživatel  vysílače  dal  najevo,  že 

chce nastupovat do metra.18

Jako ovladač tohoto systému slouží malý vysílač radiového signálu (VPN), 

který má uživatel  u sebe.  Jeho aktivací  může sám snadno vstoupit  do procesu 

informování a rozhodování a využívat tak všechny funkce systému.

Jako doplněk systému firmy APEX spol. s r.o. jsou v Praze využívány ještě 

výrobky  firmy  Elvos  s.r.o.19 Firma  Elvos  s.r.o.  vyrábí  především  stacionární 

majáčky pro  ozvučení  budov a  majáčky pro speciální  požadavky,  APEX spol. 

s r.o.  vyrábí  hlavně  ovladače  a  majáčky  používané  v  MHD.  Klapátka  do 

18 www.sons.cz
19 www.ok.cz/elvos
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zvučených  semaforů  dodává  kolínská  firma  TECO a.s.  Všechny  systémy jsou 

vzájemně kompatibilní a lze je ovládat povelovým vysílačem VPN firmy APEX 

spol. s r.o.

Výrobky firmy Elvos s.r.o. mají tyto názvy: 

● AOM je akustický orientační majáček

● DHM digitální hlasový majáček

● DHMP znamená přenosný digitální hlasový majáček. Ten je možné umístit 

v domácnosti uživatele.

Povelovou soupravu pro nevidomé a těžce  zrakově postižené  firmy APEX 

spol. s r.o. tvoří:

VPN 01 vysílač pro nevidomé a pohybově postižené se šesti tlačítky

VPN 03 vysílač ve slepecké holi s třemi tlačítky

PPN 01 přijímač povelů pro napájení stejnosměrným napětím 4.7 až 9V a 

s výstupy typu otevřený kolektor a relé pro ovládání orientačních 

majáků ap.

PPN 02 přijímač povelů pro napájení stejnosměrným napětím 18 až 33V a 

s výstupy  typu  otevřený  kolektor  a  relé  pro  ovládání  zařízení 

v dopravě ap.

PPN 03 přijímač  povelů  pro  řízení  křižovatek,  doba  sepnutí  relé  je 

nastavitelná

PPN 05 miniaturní akustický majáček

PPN 24A přijímač povelů pro napájení stejnosměrným napětím 18 až 33V a 

s výstupem  na  sběrnici  IPIS  (integrovaný  palubní  informační 

systém) do dopravních prostředků

ICU 0X digitální informátor typu ICU 0X
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PICU 0X programátor digitálního informátoru

ANT-PPN anténa povelového přijímače

SPC 8 venkovní reproduktor

RP1 vnitřní reproduktor

TPS 01 tester povelové soupravy

Povelové vysílače VPN

Vysílač VPN 01

Pomocí  povelového vysílače  VPN 01 nebo VPN 03 může uživatel  snadno 

rozhodovat o tom, které funkce systému chce využít. Povelový vysílač VPN 01 

představuje krabička o rozměrech 46 x 21 x 85 mm, která se pohodlně vejde do 

ruky. Pomocí spony je také možno ji  upevnit  na pásek.  VPN 01 má 6 tlačítek 

s různou funkcí.  Mezi TL1 a TL2 je umístěna slepecká reliéfní  značka,  aby se 

uživatel mohl na klávesnici snáze orientovat.

Tlačítka na povelovém vysílači VPN 01 mají následující funkce:

TL1 vyvolání odezvy majáčku pro orientaci zrakově postiženého

krátký stisk – jednorázová odezva akustického majáčku 
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dlouhý  stisk  (déle  než  1  sekunda)  –  vyvolání  periodického 

opakování vysílání pro akustický majáček po dobu 1 minuty po 3 

sekundách.  K ukončení  tohoto  režimu  stiskneme  libovolné  jiné 

tlačítko.

TL2 vyvolání doplňkové informace akustického majáčku

TL3 vyvolání hlasové informace o čísle linky a směru jízdy dopravního 

prostředku

TL4 potvrzení nástupu zrakově postiženého do dopravního prostředku a 

případné otevření  dveří,  nebo vysunutí  plošiny  u novějších typů 

dopravních prostředků.

TL5 aktivace akustického návěstí na přechodech a křižovatkách

TL6 rezerva

Na okraj bych ráda poznamenala, že se umístění tlačítek na vysílači  nejeví 

právě nejšťastnější,  protože nevidomí jsou zvyklí na šestibod z Braillova písma, 

kde jsou čísla 1,2,3 v jednom sloupečku a čísla  4,5,6 ve sloupečku druhém, na 

povelovém vysílači jsou čísla ve třech řádcích. Ale věřím, že poté, co se uživatel 

s touto zvláštností seznámí, nebrání mu již nic v plnohodnotném využívání této 

pomůcky.

Vysílač VPN 03
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Vysílač VPN 03 má pouze 3 tlačítka, která mají stejnou funkci jako 6 tlačítek 

na vysílači VPN 01. Vysílač je umístěn v horní části slepecké hole. Tlačítko TL1 

je nejblíže rukojeti hole.

Tlačítka na vysílači VPN 03 fungují takto:

TL1 krátký  stisk  –  vyslání  povelu  pro  jednorázovou  aktivaci 

akustického orientačního majáčku

dlouhý  stisk  (déle  než  sekundu)  –  vyvolání  režimu  opakované 

periodické  aktivace  akustického  majáčku  po  dobu  jedné  minuty 

s intervalem  3  sekundy  (režim  opakování  lze  kdykoli  ukončit 

stiskem libovolného ze zbývajících tlačítek TL2 a TL3).

TL2 krátký stisk – potvrzení nástupu nevidomého do vozidla a případné 

otevření dveří.

TL3 krátký stisk – vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy 

dopravního prostředku a povelu pro vyvolání doplňkové informace 

z akustického majáčku.

Z  odpovědí  nevidomých  vím,  že  velká  většina  z  nich  považuje  povelový 

vysílač za skvělou pomůcku v  každodenním životě.  Jen některým připadá trochu 

zbytečná a rádi se obejdou bez její pomoci nebo se obrátí  s prosbou o pomoc na 

lidi ve svém okolí. Také  lidé z menších měst, kteří příliš do jiných měst necestují, 

považují  zatím  za  zbytečné  si  vysílačku  pořizovat,  protože  by  ji  dostatečně 

nevyužili.  Setkala  jsem se  i   s  názorem,  že  za  příspěvek,  který  by  na  nákup 

vysílačky dostali od Státní správy sociálního zabezpečení si raději pořídí mobilní 

telefon, příspěvek totiž, dle informací samotných uživatelů, nelze získat na oboje.

Ti, co vysílačku používají si ji vychvalují, jediné problémy se vyskytly s tím, 

že  řidiči  dopravních  prostředků  nezapínají  majáčky  a  zrakově  postižený  tak 

žádnou informaci neobdrží. Dle výzkumu Lukáše Hericha20 z roku 2001 zůstává 

20 Herich L.: Orientační a informační systém pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově 
postižených, bakalářská práce, Evangelická teologická fakulta UK, 2002

- 18 -



bez odezvy 14,6% pokusů o získání informací o čísle a směru jízdy tramvajové 

linky. Dále pak je 4,1% oznámení špatných. Pod pojmem špatná Herich rozumí 

taková hlášení,  která měla špatnou slyšitelnost,  která se ozvala  až po uzavření 

dveří nebo poskytovala chybné informace o směru nebo číslu linky.

Dalším problémem je to, že někdy se hlášení o čísle a směru linky ozve tak 

pozdě, že nevidomý už nestihne nastoupit nebo se musí stejně zeptat ostatních lidí 

na zastávce. K tomu Lukáš Herich uvádí, že průměrná odezva systému je 4,58 

sekundy. Ovšem ve 26% případů je prodleva delší než 5 sekund, což dle mého 

názoru nemusí být vždy dostatečný čas pro to, aby člověk, který chce nastoupit, 

informaci zanalyzoval a nástup uskutečnil.

Jedním z problémů, který však dle mého názoru nebrání v plné funkčnosti 

systému je to,  že  po stisku TL4 na VPN 01 strojvedoucí metra otevírá dveře na 

všech  zbývajících  stanicích  linky  a  to  nejen  u  soupravy,  do  které  zrakově 

postižený  nastoupil,  ale  i  u  soupravy  v  opačném směru.  Tuto  informaci  jsem 

získala od jednoho z respondentů dotazníkového výzkumu. Jeden z respondentů 

mého výzkumu si také stěžoval, že „odezva systému v metru je příliš akční, proto 

systém vůbec nepoužívá, neboť na sebe nerad takto hlasitě upozorňuje.“

Jinak se ale zdá být tento systém uživatelsky příjemný a užitečný.

Využitím  této  pomůcky  při  aktivaci  akustických  návěstí  na  přechodech  a 

křižovatkách se budu zabývat v části „Ozvučené semafory“.

Získávání pomůcek

Z Úřadu městské části Prahy 12 jsem získala informace o tom, že pověřené 

úřady  mohou  těžce  zdravotně  postiženým  občanům  poskytovat  příspěvky  na 

nejrůznější  kompenzační  pomůcky,  poskytování  je  upraveno  vyhláškou 

Ministerstva práce a sociálních věcí ( MPSV) č. 182/1991 Sb.21, § 33. Jedná se o 

21 Vyhláška č. 182/1991 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a  zákon České národní rady 
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

 http://i.iinfo.cz/urs-att/p_182-91-114816949052473.htm
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příspěvky  na  opatření  pomůcek,  které  slouží  k odstranění,  zmírnění  nebo 

překonání následků  postižení, a to nejen pro zrakově, ale i pro tělesně a sluchově 

postižené  občany.  Tyto  pomůcky  jsou  uvedeny  v příloze  č.  4.  Pokud  občan 

potřebuje  pomůcku,  která  není  v této  příloze  uvedena,  mohou  mu  úřady 

poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako je příspěvek 

stanovený v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, na srovnatelnou pomůcku.

Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo 

plně hradí pojišťovna, pokud ji hradí jen částečně, přihlédne se při stanovení výše 

příspěvku k této skutečnosti.

Dále  se  poskytování  pomůcek  řídí  komentářem  č.  4/2000  vydaným 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde jsou uvedeny srovnatelné pomůcky.

Podle  informací  Mgr.  Dudra  ze  SONSu  platí,  že  statické  části  systému 

TYFLOSET  hradí,  v  případě  ozvučených  přechodů,  majitel  komunikace, 

v případě  majáčku  na  dopravních  prostředcích  je  to  provozovatel  těchto 

prostředků,  např.  Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy.  U  budov  je  to  také  majitel 

objektu. Tito také zajišťují bezproblémový chod zařízení. 

Odstraňování bariér

Pro bezpečný pohyb zrakově postižených je  nutný dostatek jednoznačných 

informací, které získávají převážně hmatem – za použití dlouhé hole, nášlapem 

nebo dotykem hřbetu ruky při  kluzné prstové technice.  Zrakově postižení  také 

hojně  využívají  akustické  podněty,  které  jim  orientaci  v prostředí  usnadňují. 

Akustické informace postižený využívá zejména v proměnných situacích, jako je 

přecházení   vozovky  nebo  nástup  do  dopravních  prostředků.  Při  přecházení 

vozovky  je  důležité,  aby  akustická  opatření  plynule  navazovala  na  hmatové 

úpravy a dopravní značení.

Další typ akustického značení představuje navádění k významným stavbám a 

objektům.  Tyto  signály  se  spouští  většinou  dálkovým  ovládáním  sady 
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TYFLOSET. Zde se k základnímu trylku často přidává hlasová informace.

Pro  bezpečný  a  pohodlný  pohyb  nevidomých  a  slabozrakých  je  potřeba 

vytvořit v zástavbě jisté úpravy. Specifikace těchto úprav je upravena vyhláškou 

č. 369/2001  Sb.  -   obecné  technické  požadavky  zabezpečující  užívání  staveb 

osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace.  Během  cesty  zrakově 

postiženého  se  vyskytuje  mnoho  bodů,  podle  kterých  se  může  orientovat 

(přirozené orientační body a vodící linie), tam, kde tyto body nebo linie nejsou, 

musí  se  doplnit  uměle.  Jako přirozené vodící  linie  můžou sloužit  kraje  domů, 

zalomení zítek a plotů. Tyto body ale mohou svou funkci ztrácet, např. pokud jsou 

zakryty sněhem. Někdy stačí přirozené vodící linie zvýraznit, jindy se musí celé 

vybudovat, takový zásah je nutný například na přechodech a místech k přechodům 

vedoucích,  kde  není  žádná  přirozená  vodící  linie  ani  orientační  body,  na 

nástupních ostrůvcích MHD a vlaků. Při zřizování úprav pro zrakově postižené je 

důležité  dodržet  to,  že  nikdy  nesmí  být  hmatově  stejně  označeny  dvě  odlišné 

situace  a  stejně  tak  nesmí  být  dvě  rozdílná  místa  označena  hmatově  stejným 

způsobem. 

Stejně tak je důležité vědět, že šíře hmatových prvků určuje jejich funkci, jako 

příklad poslouží vodící a varovné pásy na přechodech. Pokud se na jednom místě 

využívají vodící i varovné prvky, musí tedy být vždy nutně dodržen rozdíl v jejich 

rozměrech a hmatovém charakteru.22

Zde  uvádím  základní  prvky  navrhování  všech  staveb  pro  nevidomé  a 

slabozraké tak, jak je uvádí pan Dudr a Lněnička23:

1. Hmatové  vedení  přirozené  –  stěny  domů,  obrubníky  trávníku,  zídky, 

podezdívky plotu, květníky, zábradlí se spodní vodící tyčí apod.

2. Hmatové  vedení  umělé  –  například  signální  a  varovné  pásy,  vodící  pásy 

22 Dudr V., Lněnička P.: Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
osob, Doporučený standard technický, Praha,  ČKAIT,  2002
Bártová J.: Překonáváná bariér, Praha, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2005

23 Dudr V., Lněnička P.: Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých 
osob, Doporučený standard technický, Praha,  ČKAIT,  2002
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přechodu, hmatné pásy na chodníku s cyklistickou stezkou, umělé vodící 

linie apod.

3. Akustické  vedení  na  objektech  –  dálkově  ovládané  majáčky  s naváděcím 

trylkem, doplněným akustickou frází apod.

4. Akustické  informace  o  provozu zařízení  v objektech  –  signalizace  dojezdu 

výtahu, chodu eskalátorů apod.

5. Akustické  informace  o  provozu  stavby  –  dálkově  ovládané  majáčky  a 

hlasovou frází, informační stojany a akustickým výstupem apod.

6. Hmatové informace o provozu stavby – štítky na zábradlí. hmatové označení 

místností apod.

7. Kontrastní  provedení  prvků  stavby  –  označení  vstupních  dveří  a  stěn, 

barevnost  zábradlí,  označování schodišťových stupňů, vhodné provedení 

prvků informačního systému apod.

Pohyb nevidomých
K zajištění  pohybu  a  orientace  osob  zrakově  postižených  je  možné  využít 

doprovodu vodícího psa nebo vidícího průvodce. Speciálně vycvičený vodící pes 

je  zajisté  velkým  pomocníkem,  mnoho  lidí  však  na  něj  spoléhá  příliš  a 

neprocvičují  tak  samostatný  pohyb  pouze  za  pomoci  hole,  tím tuto  schopnost 

ztrácí  a  mohou  se  cítiti  bezradní,  pokud se  s jejich  psem něco  stane  nebo  ho 

nemohou mít u sebe.

Vidící průvodce může být také dobrým řešením, ale pouze dočasně. Hrozí zde 

riziko, že se zrakově postižený stane zcela závislý na průvodci a není pak schopen 

se pohybovat samostatně.

Nejlepším řešením se tedy zdá být výuka samostatného pohybu a prostorové 

orientace. Po jejím absolvování může zrakově postižený spoléhat sám na sebe a na 

své schopnosti. Není odkázán na pomoc jiných lidí. I když samozřejmě i člověk, 
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který  prošel  touto  výukou  zažije  situace,  kdy  pomoc  druhých  uvítá.  Výcvik 

prostorové  orientace  také  dále  zefektivňuje  užívání  orientačních  a  pohybových 

pomůcek pro zrakově postižené.

Prostorová orientace a samostatný 
pohyb zrakově postižených 

Pro každého nevidomého je důležité se umět samostatně pohybovat a orientovat 

a  vůbec být plně soběstačný a nezávislý  na pomoci ostatních.  Samozřejmě,  že 

někdy je pomoc nezbytná. Někteří lidé, zejména později osleplí, kteří nepodstoupí 

výuku prostorové orientace a samostatného pohybu, stadia plné samostatnosti a 

soběstačnosti nedosáhnou nikdy.

Jak  tedy  vidíme,  pro  každého  nevidomého  je  žádoucí  podstoupit  výuku 

prostorové orientace a samostatného pohybu.

Prostorová  orientace  a  samostatný  pohyb  jsou  součástí  procesu  učení  a 

tréninkem se dají zdokonalovat. Úspěch záleží na struktuře, kvalitě a podmínkách 

výcviku.

Jak vlastně pojem orientace chápat? Jak je tento pojem definován? Wiener ho 

určuje takto: „Orientace je proces získávání a zpracování informací z prostředí za 

účelem skutečné nebo jen myšlenkové manipulace s objekty  prostoru nebo za 

účelem plánování  a  realizace přemisťování  v prostoru.  Předpokladem rozvíjení 

procesu prostorové orientace je mít dostatečnou celkovou představu o prostoru, 

o rozmístění orientačních bodů v prostoru a o jeho hranicích.“24

Orientaci je možné rozdělit na mikroorientaci a makroorientaci. 

Mikroorientaci  určuje  charakter  analyzátoru,  který  je  zrovna  k  získávání 

informací  využíván.  Například  u  hmatu  je  pokrytí  omezeno  rozsahem  dosahu 

rukou, nohou nebo hole.

24 Citace, str.16, Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 1998
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Makroorientace se týká vnímání prostoru, které přesahuje rámec kontaktního 

analyzátoru,  tedy  ruky,  nohy nebo hole.  Makroorientace  také  převážně  souvisí 

s prostorovou orientací.

Pohybem se  rozumí  přemisťování  objektu  v  prostoru.  Pohyb  může  být 

zamýšlený nebo bezděčný, neuvědomělý. V souvislosti se samostatným pohybem 

nevidomých a slabozrakých se rozumí zpravidla pohyb cílevědomý. Tato cílenost 

pohybu předpokládá právě dobrou prostorovou orientaci.

Pro pojem mobilita  uvádí  Wiener definici  Jana Jesenského,  sám ji  pak ale 

upravuje  do  tohoto  znění:  „Nevidomý člověk  je  mobilní,  když  je  schopen  se 

s využitím  naučených  technik  pohybu  a  získávání  informací  bezpečně  a  jistě 

přemisťovat v prostoru.“25 

Pro zvládnutí těchto kritérií existuje proces výuky, který se nazývá „výchova 

prostorové  orientace“  nebo také  „výuka  prostorové  orientace“.  Pojem výchova 

používá Wiener především proto, že u dětí je výuka prostorové orientace součástí 

širšího výchovného procesu.  Hlavním úkolem výchovy prostorové orientace  je 

naučit  zrakově  postiženého  pomocí  pohybu  ovládat  prostor,  přiblížit  se 

k předmětům,  které  nevidí  a  komunikovat  se  svým  okolím,  jednat  s úřady  a 

ostatními  spoluobčany,  bez  problémů  si  nakoupit  a  účastnit  se  kulturních 

událostí.26

Učit  se  samostatnému  pohybu  a  prostorové  orientaci  nepotřebují  však  jen 

zrakově postižené děti, týká se také později osleplých dospělých. Myslím si, že 

v jejich  případě  je  zásah  zkušeného  instruktora  a  spolupráce  psychologa  ještě 

potřebnější, protože člověk, který ztratil tak důležitý smysl jako je zrak, je náhle 

zcela  dezorientován  a  sám se  s  takovým postižením vyrovná jen velmi  těžko. 

Takového člověka je  nutné především zbavit  strachu z neznámého a naučit  ho 

základům sebeobsluhy.

25 Citace, str. 17, Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 1998

26 Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, 1998
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Jak  vidíme,  musí  tedy  instruktor  prostorové  orientace  být  nejen  dobrým 

pedagogem, ale také psychologem, musí se umět vcítit do pocitů klienta.

Zrakově  postižené  děti  procházejí  nejen  výchovou  prostorové  orientace  a 

samostatného pohybu, ale také hodinami výtvarné, tělesné, pracovní a dopravní 

výchovy. To vše pomáhá dítěti uvědomit si funkce i ostatních smyslů, aby ty se 

pak mohly správně rozvíjet a alespoň částečně kompenzovat ztrátu nebo poruchu 

zraku.  Prostřednictvím  práce  s  trojrozměrnými  modely,  odhaluje  klient  vztahy 

v prostoru a získává konkrétnější představy a uspořádání prostoru.

Wiener  definuje  cíle  výchovy prostorové orientace  a  samostatného pohybu 

takto:  „...dosažení  co  nejvyššího  stupně  mobility,  odpovídajícího  schopnostem 

zrakově postiženého člověka.“27

Klient má získat schopnosti k zvládnutí běžných životních situací typických 

pro jeho pracovní a společenské zařazení.

Wiener ve své knize uvádí  několik zásad prostorové orientace. Dodržování 

těchto zásad napomáhá samostatnému, bezproblémovému a estetickému pohybu 

zrakově postiženého.

Zásada cílevědomého, účelného a nenápadného prolínání výchovy 
prostorové orientace a samostatného pohybu všemi činnostmi 
zrakově postiženého člověka

Důležité je, především ve výchově dětí, promítat výchovu pohybu do všech 

oblastí činnosti. Výcvik pak není suchopárný a dítě vidí, že se mu naučené hodí 

každý den, v každé situaci. Především pro výchovu dětí jsou důležité hry, které 

jsou voleny tak, aby dítěti poskytovaly radost z pohybu a aby dítě samo cítilo, že 

dělá pokroky. Postupně se může náročnost her zvyšovat.

Zásada bdělé pozornosti
Bdělá  pozornost  je  pro výuku nezbytná,  nesmí  ovšem docházet  k napětí  a 

neklidu. Člověk nesmí být stresován v základních orientačních situacích, neklid a 

27 Citace, str. 24, Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 1998
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nervozita  k  řešení  situace  nepřispívají  a  naopak vedou velmi  snadno ke ztrátě 

orientace. Pokud nastane nějaká složitá a stresující situace je pro člověka nejlepší 

se zastavit,  odpočinout si,  přemýšlet a nepodléhat panice. Jen klidný a střízlivý 

přístup k věci takovou situaci vyřeší.

Zásada kompenzační funkce ostatních smyslů
Důležité je především procvičování a zjemňování rozlišovací funkce ostatních 

zdravých smyslů.

1. sluch  –  jako dálkový analyzátor  hraje  v  procesu  prostorové  orientace  a 

samostatného pohybu důležitou  roli.  Zrakově postižený by měl umět 

analyzovat  zvuky,  které  ve  svém okolí  slyší  a  tyto  zvuky přiřazovat 

k jejich zdroji. Je potřeba procvičovat také aktivní vyhledávání zvuků, 

které mohou být pro orientaci v prostoru důležité.  Zrakově postižený 

pak má dostatek informací o prostředí a směru, kterým se pohybuje.

S funkcí sluchu a jeho využitím souvisí i využití informací, které přináší 

odrážení ozvěny od překážky, tzv. echolokace. Ozvěna vlastních kroků 

či  ťukání  dlouhé  hole  umožňuje  zrakově  postiženému  odhadnout 

umístění  a  charakter  překážky  i  na  větší  vzdálenosti.  Na  kratší 

vzdálenosti se přesnost určení překážek zvyšuje. 

Schopnost  rozpoznávat  a  určovat  charakter  překážek  je  schopnost 

naučená a lze ji tréninkem zdokonalovat.

2. hmat – poskytuje značně přesné informace, ale jeho nevýhodou je to, že 

podává jen informace částečné, protože jeho působnost je omezena na 

nejbližší okolí postiženého.

V souvislosti s výchovou prostorové orientace a samostatného pohybu 

se hmatem myslí nejčastěji hmatová funkce nohou a dlouhé hole. Tak 

lze zjistit  změny povrchu terénu,  změny jeho sklonu apod.,  což také 

přispívá k větší bezpečnosti pohybu.

Hmatová  funkce  rukou  se  při  pohybu  ve  volném  prostoru  téměř 
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nevyužívá,  neboť  nesplňuje  základní  požadavky  na  bezpečnost  a 

estetiku pohybu a jejím využíváním se také zvyšuje riziko poranění.

3. čich  –  informace  získané  čichem  mají  především  orientační  charakter. 

Pomocí čichu může nevidomý identifikovat určité místnosti či obchody.

Technika dlouhé hole

Nejpoužívanější  a  také  patrně  nejužitečnější  a  nejvyužitelnější  technikou 

samostatného pohybu je tzv. technika dlouhé hole.  Pohyb za správného použití 

dlouhé hole je nejpohodlnější  a člověk je při jejím využití  nejméně závislý na 

okolí.

Technikou dlouhé hole rozumí Wiener: „Cílevědomé a poučené užívání bílé 

hole přesně stanoveného poměru její délky k postavě; takové užívání hole, které 

poskytuje  zrakově  postiženému  plnou  bezpečnost  i  subjektivní  jistotu  při 

dodržování základních fyziologických i estetických pravidel pohybu.“28

Myslím, že je zajímavé, že ani mezi specialisty oboru prostorové orientace a 

samostatného pohybu nepanuje naprostá shoda v otázce toho, jak se má dlouhá hůl 

držet, aby co nejlépe sloužila svému uživateli.  Wiener uvádí konfrontaci držení 

tradičního a držení, které označuje jako „naše“. Léta vyučování prověřila jejich 

nový způsob a dá se tak říci, že při jeho závádění se postupovalo správně a že 

tento způsob držení dlouhé hole je lepší než způsob tradiční, uváděný v zahraniční 

a starší literatuře.

Hlavní  rozdíl  je  v tom, že tradiční  způsob držení  uvádí,  že se ruka k holi 

přikládá  z  boku,  autor  sám  navrhl  přiložení  ruky  k  holi  shora.  Při  tradičním 

způsobu musí nevidomý nepřirozeně vyklenout zápěstí, což může časem působit 

potíže a je obzvláště nepříjemné pro starší zrakově postižené. Další nevýhodou je, 

že se konec hole volně pohybuje v ruce, což nepřispívá k subjektivnímu pocitu 

jistoty nevidomého – ten má tak pocit, že hůl zcela neovládá. Nový způsob držení 

28 Citace, str.18, Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 1998
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hole  umožňuje  pevné  usazení  konce  hole  v  dlani  uživatele.  Hůl  je  tak  stejně 

pohyblivá, ale navíc lépe ovladatelná.

Další výhody se ukáží při tzv. zkracování hole či diagonální technice. Tradiční 

metoda je značně nepohodlná a změna držení na výchozí je pomalá. Dochází brzy 

ke strnutí zápěstí,  které je nepřirozeně vyklenuto a volný pohyb hole je možný 

pouze jedním směrem.

Nový  způsob  přispěl  k  značnému  zjednodušení  zkracování  a  přechodu 

z jednotlivých poloh. Jako nejvýhodnější se nakonec ukázalo držení, které Wiener 

označuje  jako  „tužkové“.  Holí  je  při  tomto  způsobu  možné  pohybovat  všemi 

směry, držení je jisté a pohodlné.29

Organizace, které pomáhají
V současnosti  v Praze  v oblasti  výuky  prostorové  orientace  a  samostatného 

pohybu působí především dvě společnosti.

 Institut rehabilitace zrakově postižených FHS UK

Institut  rehabilitace  zrakově  postižených  Fakulty  humanitních  studií 

Univerzity Karlovy v Praze sídlí v budově FTVS UK v ulici José Martího v Praze. 

Zde je prováděna výuka prostorové orientace a samostatného pohybu na velmi 

vysoké úrovni. Institut disponuje nejmodernějším zařízením na simulaci různých 

očních vad a světelných podmínek. Mohou tak předvést instruktorům i rodinným 

příslušníkům nevidomých, jak vypadá např. absolutní tma a jak je těžké se v ní 

orientovat. Toto výukové centrum jsem měla možnost navštívit a alespoň na chvíli 

si vyzkoušet, jaké to je žít ve tmě a jak obtížné je zvládnout i jen chůzi v obyčejné 

místnosti.

Tato organizace má však širší pole působnosti než je přímá pomoc postiženým 

29 Wiener P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, 1998
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a výuka instruktorů. Zde jsou informace o Institutu tak, jak jsem je získala od 

jednoho z jejích zaměstnanců, Mgr. Petra Červenky:

Institut  zahájil  svou  činnost  dne  1.10.1994  na  Fakultě  tělesné  výchovy  a 

sportu UK v Praze. Od 1.5.2001 je součástí Fakulty humanitních studií UK. Na 

základě pověření MŠMT ČR proškoluje instruktory prostorové orientace zrakově 

postižených  a  následně  kontroluje  jejich  činnost.  Tím  je  zaručována  stabilně 

vysoká profesionální úroveň jejich práce.

Výchova prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených je 

zaváděna na všech školách pro zrakově postižené v ČR. Tak se děti odmalička učí 

zvládat problémy plynoucí z toho, že vidí špatně či vůbec ne, dále se normálně 

rozvíjet, poznávat okolní svět. Cílem je, aby jednou mohly zcela samostatně žít a 

pracovat.

V květnu 1999 se s pomocí sponzorů podařilo otevřít výukové centrum, kde 

se  zrakově  postižení  mohou  seznámit  se  speciálními  pomůckami  a  s  pomocí 

instalovaného  zařízení  lze  názorně  předvést  i  jejich  rodinným  příslušníkům 

možnosti  vybavení  domácnosti,  její  úpravy,  uspořádání  a  osvětlení  pracovní 

plochy atd.

Kromě výuky prostorové orientace poskytuje Institut i další služby:

● expertní posudky a poradenství 

● vývoj  modelů a  plánků pro rozvoj  správných prostorových představ 

zrakově postižených 

● vývoj speciálních pomůcek pro nácvik prostorové orientace 

● návrhy na odstraňování architektonických bariér pro zrakově postižené 

● návrhy řešení informačních systémů pro zrakově postižené 

● výuka instruktorů praktické výchovy zrakově postižených

● přímé služby a poradenství zrakově postiženým 

Své služby Institut nabízí i studentům UK, a to prostřednictvím individuálních 
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konzultací a pomoci v terénu.

Institut  spolupracuje  také  na  zpřístupňování  muzeálních  sbírek  (Muzeum 

Škoda  auto,  Muzeum  hlavního  města  Prahy)  a  veřejně  přístupných  zahrad 

(Botanická a Zoologická zahrada v pražské Troji)  zdravotně,  zejména zrakově, 

postiženým.  Neustále  se  také  rozšiřuje  putovní  výstava  přírodnin  i  modelů 

architektonických památek z ČR i ze zahraničí. Sbírka byla založena v roce 1996, 

v současné době obsahuje asi 200 exponátů a je pravidelně zapůjčována do škol 

pro zrakově postižené, do muzeí a ostatním zájemcům v ČR.

Dle mého názoru cílem zaměstnanců Institutu tedy není jednorázová pomoc 

nevidomým,  ale  především  to,  aby  se  zrakově  postižený  uměl  pohybovat 

samostatně  a  bez  pomoci  se  dobře  orientoval  v  prostoru.  Nejde  jim jen  o  to, 

člověku  momentálně  ulehčit,  ale  naučit  ho,  jak  se  svým  handicapem  žít 

plnohodnotný život. Nechtějí, aby se zrakově postižený musel stále pohybovat za 

pomoci průvodce a byl plně odkázán na jinou osobu, jejich přáním je, aby zrakově 

postižení žili stejně kvalitní život jako ostatní zdraví lidé.

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR

Druhou  společností,  která  v  této  oblasti  působí  je  organizace  SONS 

(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR), jejíž  pražské sídlo je 

v Krakovské  ulici.  Zde  neposkytují  pouze  pomoc  při  osvojování  základů 

prostorové  orientace  a  samostatného  pohybu,  ale  i  právní  pomoc,  informace 

o kulturních  akcích,  pomůckách,  radí  blízkým  a  přátelům  nevidomých  a  jsou 

ochotni  kdykoli  pomoci  a  poradit.  Informace  o  této  organizaci  jsem  čerpala 

z jejích internetových stránek30.

Za mnohé, myslím, hovoří již motto této organizace: Nejsme organizace,  

která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a  

jednají sami za sebe. 

30 www.sons.cz
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Sjednocená  organizace  nevidomých  a  slabozrakých  České  republiky  je 

občanské  sdružení  s  celostátní  působností,  které  vzniklo  16.6.1996  sloučením 

obou  do  té  doby  celostátně  působících  občanských  sdružení  občanů  s  těžkým 

zrakovým postižením  –  České  unie  nevidomých  a  slabozrakých  a  Společnosti 

nevidomých  a  slabozrakých  v  ČR.  Své  odbočky  a  odborná  střediska  má 

v převážné většině okresů ČR a sdružuje přes 10 tisíc členů. Posláním SONSu je 

sdružovat a hájit zájmy zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby 

vedoucí k integraci  takto postižených občanů do společnosti.  Mezi své priority 

řadí:

● vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně 

osob v akutním stádiu po ztrátě zraku 

● podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů 

● socioterapeutická  činnost  realizovaná  ve  svépomocných  skupinách  a 

aktivizačních klubech 

● odstraňování  architektonických  a  informačních  bariér  pro  těžce 

zrakově postižené občany 

● výcvik vodících psů ve svém Středisku výcviku vodících psů

● ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům 

včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení 

Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb a organizacemi, z nichž mnohé 

zřídil SONS jako obecně prospěšné společnosti, usiluje o to, aby síť služeb, jejich 

návaznost, kvalita a dostupnost, byly co nejlepší.

Své služby tato organizace poskytuje nejen svým členům v těchto oblastech:

● sociální  práce  mezi  těžce  zrakově  postiženými  občany včetně  jejich 

vyhledávání a prvního kontaktu s nimi 

● základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového 

postižení i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem 
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● speciální sociálně právní, pracovně právní poradenství 

● technické poradenství  při  výběru pomůcek pro zpracování  informací 

včetně nácviku obsluhy takových zařízení 

● vydávání informačních časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, 

zvětšeném černotisku a digitálním textu 

● provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na 

internetu 

● rozvoj  a  docvičování  dovedností  získaných  v  programech  základní 

rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.) 

● výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům 

● služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba) 

● odstraňování architektonických bariér

SONS tedy poskytuje komplexní služby zrakově postiženým a kdokoli se na 

tuto organizaci obrátí dostane zasvěcenou radu a pomoc.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko 
Dědina

SONS  je  kromě  jiného  také  zřizovatelem  pobytového  rehabilitačního  a 

rekvalifikačního střediska Dědina o.p.s., které jsem měla možnost navštívit a kde 

jsem  provedla  část  svého  výzkumu.  Obecné  informace  jsem  však  čerpala 

z internetových stránek31 této společnosti.

Tato obecně prospěšná společnost je jediná svého druhu v České republice. 

Toto  středisko  se  zabývá  rekvalifikací  a  rehabilitací  zrakově  postižených, 

umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat  intenzivní 

kurzy  pracovní  rehabilitace,  na  které  navazuje  rekvalifikace  s  následným 

pracovním uplatněním.

31 www.dedina.cz
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Středisko bylo vybudováno za přispění Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Magistrátu hl.m. Prahy a holandské nadace Care for Czech Republic. Metodou 

práce  je  individuální  přístup  ke  klientům a  práce  v  malých  skupinách.  Cílem 

tohoto střediska je, aby si maximální počet těžce zrakově postižených lidí udržel 

své  zaměstnání.  Proto  se  středisko  Dědina  věnuje  programům  zaměřeným  na 

osoby v produktivním věku od 16 let.

Středisko sídlí v ulici Šmolíkova v Praze, ale aktivit, které nabízí se účastní 

zrakově postižení z celé České republiky.

V kurzech pracovní rehabilitace probíhá:

● výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí 

● výcvik čtení a psaní Braillova bodového písma 

● reedukační a kompenzační výcvik (procvičování zbytků zraku a aktivní 

využívání ostatních smyslů) 

● rozvíjení fyzických dovedností 

● psychosociální  a  komunikační  výcvik  (výcvik  schopností  sociálního 

kontaktu) 

● zácvik psaní na kancelářském psacím stroji 

● zácvik práce s elektronickými kompenzačními pomůckami 

● výcvik hmatu v ergoterapeutických dílnách 

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikace je realizována formou individuálních rekvalifikačních programů, 

při  jejich  přípravě  jsou  v  maximální  míře  zohledněny  schopnosti  klienta  i 

požadavky  budoucího  zaměstnavatele.  Účastníky  těchto  kurzů  jsou  zrakově 

postižení občané, kteří jsou zaregistrováni u úřadu práce jako nezaměstnaní. Úřad 

práce na základě dohody tuto rekvalifikaci  uhradí.  Rekvalifikaci  může hradit  i 

zaměstnavatel zrakově postiženého nebo případný sponzor. Rekvalifikace probíhá 

v těchto oborech:
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● telekomunikační pracovník

● masér  a  nevidomý a  slabozraký  masér  –  ve  spolupráci  s  nestátním 

zdravotnickým zařízením Taktila, s.r.o.

● keramická výroba

● košíkářská výroba

● obsluha  PC se  speciální  úpravou  pro  zrakově  postižené  občany  při 

práci v intelektuálních profesích

● tkalcovská výroba

● zvukový designer

Přáním střediska  je,  aby  se  počet  oborů,  ve  kterých  rekvalifikace  probíhá, 

každým rokem zvyšoval.

Výrobky  tkalcovské  košíkářské  i  keramické  dílny  je  možno  také  zakoupit 

přímo ve středisku.

Občanské sdružení OKAMŽIK

Poslední společností, kterou bych v této části ráda uvedla je občanské sdružení 

OKAMŽIK,  a  to  i  když  tato  společnost  se  nezabývá  přímo  výcvikem 

samostatného pohybu a prostorové orientace. Osobně jsem se s nikým z tohoto 

sdružení  nesetkala,  ale  mnohokrát  jsem  jeho  název  v  souvislosti  se  zrakově 

postiženými  slyšela  a  myslím,  že  je  tedy  zajímavé  uvést  zde  charakteristiku  i 

tohoto sdružení. Informace jsem čerpala opět z internetových stránek32 sdružení.

OKAMŽIK je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2000 a sídlí v Praze, 

v ulici  Pacovská.  V  roce  2004  se  pak  OKAMŽIK  stal  akreditovaným 

dobrovolnickým centrem.  Členové  tohoto sdružení  jsou lidé  nevidomí i  vidící, 

kteří mají zájem o problematiku zrakově i jinak postižených.

Toto sdružení začalo jako první v České republice poskytovat osobní asistenci 

32 www.okamzik.cz
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pro  nevidomé,  kterou  zajišťují  profesionálně  vedení  dobrovolníci.  Sdružení 

poskytuje  zájemcům  také  průvodcovskou  službu,  kterou  provádějí  také 

dobrovolníci. Těmito aktivitami podporuje sdružení rozvoj dobrovolnictví v České 

republice.

Mezi další aktivity sdružení patří vydávání literatury spojené s problematikou 

postižení a pořádání seminářů a přednášek o problematice zrakového postižení pro 

školy i veřejnost.

Tato  společnost  tedy  pracuje  jinak  než  předchozí  zmíněné  a  už  proto,  je, 

myslím, její uvedení pro srovnání zajímavé.

APEX 

Z jiného pohledu přistupuje k pomoci zrakově postiženým firma APEX spol. 

s r.o.  Tato  firma,  která  se  zabývá výrobou a dodáváním dopravních,  řídících a 

informačních systému, zajišťuje tedy podporu zrakově postižených technicky. Je 

totiž  výrobcem  již  zmiňované  povelové  sady  TYFLOSET,  která  zrakově 

postiženým  výrazně  usnadňuje  orientaci  zejména  v  městském  prostředí. 

Podrobnější  popis  činnosti  a  zařízení  vyráběném touto firmou byl  podán již  v 

předcházející části této práce.
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Ozvučené semafory
Jak již bylo řečeno, zrakově postiženým, a nejen jim, pomáhají při orientaci, 

zejména ve městech, akustické informace. Některé získávají mimoděk, například 

z hluku dopravy nebo z  pohybu ostatních  lidí.  Mnoho informací  však chybí  a 

právě proto byla vyvinuta akustická návěstí, která pomáhají zrakově postiženým 

v orientaci. Dříve jsem již popsala ozvučení budov, schodů, podchodů, nádraží a 

městské hromadné dopravy.  Teď bych se ráda věnovala ozvučení  semaforů na 

přechodech pro chodce.

Historie ozvučení semaforů v ČR

Podle informací Mgr. Viktora Dudra z metodického centra odstraňování bariér 

Sjednocené  organizace  nevidomých  a  slabozrakých  ČR není  stávající  systém 

ozvučení  přechodů  první.  Již  před  několika  lety  byly  učiněny  pokusy 

o vybudování obdobného systému, který pomáhá zrakově postiženým při orientaci 

v městském  prostředí  a  dopravě.  Jeden  z  prvních  typů  například  fungoval 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století.  Byl jím ozvučen pouze jeden 

přechod v pražské Karmelitské ulici v blízkosti konzervatoře J. Deyla pro zrakově 

postiženou mládež. Tento systém se však nevžil a další přechody jím ozvučeny 

nebyly. 

Z iniciativy občanských sdružení nevidomých a slabozrakých lidí se počátkem 

devadesátých  let  minulého  století  začala  zavádět  akustická  signalizace  na 

přechodech pro chodce hromadně. Na trhu se objevila tři homologovaná zařízení 

vhodná pro tento účel.

Jako uživatelsky nejvstřícnější se jevilo zařízení SAN-02 Výrobního družstva 

nevidomých Spektra. Slabý přerušovaný tón o frekvenci cca 4 kHz, vycházející ze 

skříňky  tlačítka  na  sloupku  světelného  signalizačního  zařízení  (dále  jen  SSZ), 

nerušil okolí, ale přesto nevidomého chodce spolehlivě naváděl k přechodu. Takto 
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byly osazeny všechny chodecké sloupky křižovatky. V případě potřeby nevidomý 

tlačítkem  volil  přechod:  ze  skřínky  tlačítka  se  ozval  charakteristický  trylek  - 

zpětná  vazba  pro  chodce,  že  byl  zařízením  vzat  na  vědomí.  V okamžiku 

světelného signálu „zelená - volno“ protější sloupek přechodu začal přerušovaně 

houkat  po  celou  dobu  možnosti  přecházení;  chodec  tedy  měl  k dispozici  jak 

informaci  o  okamžitém  stavu  signalizace,  tak  i  během  přecházení  informaci 

orientační, směrovou.

Důvodů, proč se právě  systém SAN nevžil bylo několik. Jedním z hlavních 

důvodů  byla  poměrně  vysoká  cena,  dále  nutnost  kabelového  propojení  všech 

sloupků světelného zařízení  křižovatky, které nebylo vždy k dispozici.  Zařízení 

rovněž vyžadovalo náročné a pracné první nastavování.  Hlavním důvodem pak 

byla nevhodná volba součástek, takže zařízení bylo nestabilní a vyžadovalo časté 

znovunastavení hlasitosti jednotlivých prvků signalizace.

Toto  zařízení  neobstálo  v požadavcích  na  odolnost  proti  povětrnostním 

vlivům. Proto se rozšířilo jednoduché, ale účinné, zařízení SZN 01 kolínské firmy 

TECO. I když tehdy neexistovaly příslušné předpisy začalo se na celém území 

naší republiky na křižovatkách ozývat charakteristické tikání.

S financováním  ozvučení  prvních  přechodů  zásadním  způsobem  pomohla 

tehdy jediná Česká pojišťovna ze svého fondu zábrany škod.33

Funkce akustické signalizace

Slepecké zvukové návěstí (dále jen SZN) je svou podstatou elektromagnetické 

relé.  Kladívko je  zkonstruováno tak,  aby jeho zvuk byl  dobře slyšitelný.  Tiky 

opakující  se  s frekvencí  cca  1,5 Hz  znamenají  „červená  -  stůj“,  frekvence  cca 

8,0 Hz je „zelená - volno“. Nevidomý chodec, který přistoupí ke sloupku SSZ má 

v každém  okamžiku  informaci  orientační  -  tady  je  přechod,  a  také  informaci 

o stavu signalizace. SZN 01 se v nejjednodušším případě připojuje přímo v ampuli 

SSZ paralelně k žárovkám pro signál zelená, respektive červená.

33 Informace v této části jsem získala od pana Mgr. Dudra ze SONSu.
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Jednoduchým  způsobem lze ošetřit i tzv. orientačně komplikované situace, 

tedy případy, kdy chodecké sloupky SSZ jsou velice blízko u sebe a sluchem nelze 

rozlišit, pro který akustický signál ze dvou sousedních přechodů platí. Analogická 

situace nastává na středním dělícím pruhu tzv. dělených přechodů, kdy na jednom 

sloupku jsou dvě SZN 01. V tom případě se na sloupek umístí skříňka (respektive 

skříňky)  s tlačítkem s rozpínacím kontaktem. Nevidomý chodec si tímto tlačítkem 

vypne to  SZN 01,  které nepotřebuje a  ruší  ho.  Jakmile  se ozve „jeho“ zelená, 

tlačítko  pouští  a  přechází.  Zmiňované tlačítko  může být  sloučeno s chodeckou 

výzvou. 

Pokud je takto sloupek SSZ ošetřen, je na to nevidomý  upozorněn hmatovou 

značkou  v  podobě  vystouplého  bodu  umístěnou  na  horní  nebo  spodní  stěně 

skřínky s tlačítkem. Pokud je tlačítko určeno pouze nevidomým, jsou na to ostatní 

uživatelé  upozorněni  modrou  barvou  skříňky,  piktogramem  slepce  a  nápisem 

„PRO SLEPCE“ na čelní stěně skříňky.

Zde  je  popsána  základní  situace  akustické  signalizace.  Ovšem postupně je 

zaváděn i systém, kdy semafor neklape nepřetržitě, ale spouští si ho přímo sám 

zrakově postižený, a to povelovým vysílačem řady VPN firmy APEX spol. s r.o.

Nepřetržitá funkce akustické signalizace pro nevidomé  je sice velmi užitečná, 

ale může na některých místech nepřiměřeně obtěžovat okolí hlukem. Nelze-li to 

řešit  upravením režimu třeba  jen  na  denní  dobu,  je  právě  zde  použito  návěstí 

s dálkovým  ovládáním.  Tento  způsob  akustické  signalizace  však  již  vyžaduje 

připojení zdroje zvuku k řadiči, příslušný přijímač povelů a správně citlivý anténní 

systém, zaručující dostatečný dosah. Tím se akustická signalizace na přechodech 

zařazuje  do  celostátního  systému  stabilních  akustických  orientačních  a 

informačních majáků a povelových souprav pro nevidomé na vozidlech MHD.

Nemožnost  nastavování  hlasitosti  SZN  01  vedla  k rozšíření  trhu  dalšími 

zařízeními  na  elektroakustickém  principu,  která  mimo  nastavitelné  hlasitosti 

přinášejí větší spolehlivost a životnost.
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Ozvučené semafory ovládané vysílačkou VPN

Klepátko v semaforu, kde se akustický signál aktivuje na dálku vysílačkou, je 

vybaven ještě přijímačem povelu PPN 02 z vysílačky od firmy APEX spol. s r.o.

Pokud  přechod  není  řízen  světelnou  signalizací  (bliká  oranžová)  nebo  je 

zvuková signalizace vypnuta, nemůže nevidomý bez asistence přejít silnici. V této 

situaci je možné použít aktivaci zvukového signálu pomocí povelového vysílače 

VPN 01 nebo VPN 03. Stisknutím TL5 na VPN 01 nebo TL3 na VPN 03 se zapne 

na několik cyklů režim semaforu do řízeného stavu. Dobu, po kterou bude semafor 

klapat lze nastavit na jednotlivých světelných signalizacích. Na většině semaforů 

je tato doba, podle informací Technické zprávy komunikací, nastavena na 4 nebo 

8 minut. 

Všechny ozvučené semafory vydávají stejný zvuk o stejné frekvenci, a to ať 

už se  jedná o semafory  ozvučené stále  nebo o ten typ,  u kterého se ozvučení 

spouští vysílačkou. 

Právní prostředí

Rozšíření  akustické  signalizace  zásadním  způsobem  ovlivnily  stavební 

předpisy.  Již  jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona č.  174/1994 Sb., 

nahrazená  pak  vyhláškou  č.  369/2001  Sb34.,  na  nově  budovaných  a 

rekonstruovaných křižovatkách povinné vybavování SSZ akustickou signalizací. 

Zákon č. 361/2000 Sb.35 o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 

akustickou signalizaci klade na roveň signalizaci světelné a mj. určuje jednoduché 

podmínky  pro  nevidomé  chodce  jako  účastníky  silničního  provozu.  Prováděcí 

vyhláška tohoto zákona č. 30/2001 Sb.36 v platném znění v § 25 stanoví základní 

34 Vyhláška 369/2001 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
www.bezbarier.cz/dokument/vyhla369.html

35 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00361&cd=76&typ=r

36 Vyhláška 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
http://www.e-law.cz/zakony/30_2001.htm
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technické parametry akustické signalizace.

Vyhláška  175/1995  Sb.  -  stavebně  technický  řád  drah  v platném  znění 

respektuje další ustanovení výše zmíněných předpisů a ukládá zřizovat akustickou 

signalizaci  pro  nevidomé  v definovaných  situacích  na  křížení  železnice  s pěší 

komunikací.37 Právě nyní, v druhé polovině roku 2006 by mělo docházet k prvním 

několika desítkám realizací této signalizace. Ta je uživatelskou funkcí analogická 

se signalizací na přechodech. Ozvučováním křížení pěší komunikace s železnicí se 

zabývá opět firma APEX spol. s r.o.

Nadstandardní služba

Akustická  signalizace  na  přechodech  spolu  s dalšími  akustickými  a 

hmatovými úpravami významně zlepšuje podmínky pro samostatný a bezpečný 

pohyb  nevidomých  a  slabozrakých  lidí  na  ulici  a  v dopravě,  a  tak  významně 

zlepšuje podmínky života těchto lidí. Česká republika patří, podle informací pana 

Mgr.  Dudra  z  metodického  centra  odstraňování  bariér  Sjednocené  organizace 

nevidomých a slabozrakých, po Švédsku k zemím s největším počtem akusticky 

ošetřených křižovatek.

Postup  při ozvučování

Jak může postupovat jedinec, který by si přál mít v blízkosti svého bydliště 

ozvučený přechod? Nově budované křižovatky již mají, podle vyhlášky 369/2001 

Sb.,  toto  ozvučení  automaticky.  Ozvučování  stávajících  přechodů  může  být 

problematické, a proto se provádí především v případě, kdy se na dané křižovatce 

odehrávají  stavební práce apod. Využije se tak již udělaného výkopu k uložení 

vedení akustické signalizace. 

Pokud si člověk přeje a potřeboval by mít takový přechod ve svém okolí, je 

nejjednodušší cesta přes místní úřad, který žádost předá dále. Zavádění ozvučení 

totiž probíhá dle požadavků místních orgánů. Nemá tedy význam se obracet přímo 
37 Podle informací pana Mgr. Dudra ze SONSu
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např. na Ministerstvo dopravy, protože to dá žádost k posouzení právě místnímu 

úřadu  v  místě  bydliště  žadatele.  V případě  takové  žádosti  mohou  s  podáním 

pomoci a poradit také místní organizace pro zrakově postižené, např. SONS.38

Výzkum funkčnosti ozvučených 
semaforů

Další  část  mé práce  představuje  výzkum funkčnosti  ozvučených semaforů, 

které  se  ovládají  vysílačkou pro nevidomé.  Abych  odhalila  případné problémy 

spojené s užíváním takto ozvučených semaforů, provedla jsem několik měření na 

takto  ozvučených  pražských  přechodech.  Potřebné  informace  o  fungování 

semaforů jsem získala na Magistrátu hlavního města Prahy, na odboru dopravy, na 

Technické správě komunikací, odboru systému řízení dopravy, a na Úřadu městské 

části  Prahy  4,  odboru  dopravy.  Technická  správa  komunikací  (TSK)  mi  také 

dodala seznam semaforů opatřených akustickou signalizací.

Sledovanými kritérii byla funkčnost klapání, jeho synchronizace se světelnou 

signalizací, délka signálu, vzdálenost pro spuštění a slyšitelnost signálu v různých 

směrech.

Mým  úkolem  bylo  také  zjistit,  zda  se  ozvučené  semafory,  u  kterých  se 

akustická signalizace spouští vysílačkou, nějak odlišují od ozvučených semaforů, 

které klapu napřetržitě.

K výzkumu funkčnosti  semaforů  jsem používala  vysílač  VPN 01,  který  je 

součástí povelové sady systému TYFLOSET firmy APEX spol. s r.o. Zařízení mi 

bylo  zapůjčeno  Institutem rehabilitace  zrakově  postižených  FHS UK.  Výrobní 

číslo mého exempláře bylo 1459.

Měření byla prováděna v průběhu dubna až června 2006. 

Pro  svá  měření  jsem  si  z  32  přechodů  ozvučených  systémem  ovládaným 

dálkovým vysílačem vybrala  následujících  23 přechodů,  což představuje  téměř 

38 Dle informací SONS – Mgr. Dudr, Apex spol. s r.o. - Ing. Roček
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72%  všech  takto  ozvučených  přechodů.  Jsou  to  tyto  přechody:  Keplerova  - 

Parléřova,  Dukelských  hrdinů –  Veletržní,  U Výstaviště  –  Dukelských  hrdinů, 

Letenské  náměstí  –  Veletržní,  Letenské  náměstí  –  Korunovační,  Veletržní  – 

Ovenecká, Veletržní – Kamenická, Veletržní – Strojnická, Heřmanova – Bubenské 

nábřeží,  Strossmayerovo  náměstí,  Vrbenského  –  Osadní,  Plynární  –  Osadní, 

Plynární  –  Komunardů,  Dělnická  –  Komunardů,  Vinohradská  –  Boleslavská, 

Slezská  –  Boleslavská,  Korunní  –  Benešovská,  Vyšehradská  –  Benátská, 

Vyšehradská – Plavecká, Bubenské nábřeží – Argentinská, Argentinská – Jateční.

Ozvučení  na  těchto  přechodech  se  celodenně  zapíná  pomocí  povelového 

vysílače.

Zde je tabulka, ve které jsou zaznamenána měření.
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Výzkum ozvučených semaforů spouštěných vysílačkou VPN 01
umístění semaforu Datum Čas signál synchronizace délka signálu vzdálenost spuštění slyšitelnost signálu poznámka

ANO/NE  se světly (min) (m) /různé směry/ (m) /různé směry/

Keplerova-Parléřova 20.4.2006 15:40h ANO ANO 30:00min 40m

20.4.2006 16:30h ANO ANO 7:30min min. 15m

20.4.2006 16:55h ANO ANO 7:30min 50m

21.4.2006 13:45h ANO ANO 7:30min 60m

21.4.2006 13:55h ANO ANO 3:30min min. 15m Silný provoz.

Veletržní – Ovenecká 21.4.2006 14:05h ANO ANO 7:30min 30m

21.4.2006 14:25h ANO ANO 30:00min 50m 5m

Veletržní – Strojnická 21.4.2006 15:00h ANO ANO 7:30min 60m 2m

21.4.2006 15:45h ANO ANO 7:30min 25m 10m

21.4.2006 16:05h ANO ANO 7:30min Min.10m Max. 3m

Vrbenského - Osadní 21.04.2006 16:40h ANO ANO 3:40min 30m 10m

21.04.2006 16:50h ANO ANO 7:30min 20m 6m

21.04.2006 17.15h ANO ANO 7:30min 50m 10m

Dělnická - Komunardů 21.04.2006 17:40h ANO ANO 7:30min 60m

04.05.2006 12:50h NE

Slezská - Boleslavská 04.05.2006 12.55h ANO ANO 7:30min 20m

Korunní - Benešovská 04.05.2006 13:30h NE

18.05.2006 17:05h

18.05.2006 17:15h ANO ANO 7:30min 60m 15m

29.05.2006 08:25h ANO ANO 7:30min 40m Velký hluk z dopravy.

Argentinská - Jateční 29.05.2006 08:30h ANO ANO 7:30min 60m 2m

3m 
Z Parléřovy ulice 

slyšitelnost daleko 
lepší

Zespoda z Keplerovy 
špatná slyšitelnost 
(jezdí tam tramvaje i 

auta).

Nestandardní doba 
akustické signalizace 
nahlášena TSK.

Dukelských hrdinů – 
Veletržní

Přímo v křižovatce
 3 – 5 metrů, jinde i 20 
metrů, ale ne přímo u 
silnice – až v klidnější 
části dál od křižovatky.

Na přechodech přes 
Veletržní ulici 
slyšitelnost lepší.
Semafory se navzájem 
trochu ruší, ale ne když 
člověk stojí přímo u 
sloupu s akustickou 
signalizací.

U Výstaviště – 
Dukelských hrdinů

Přibližné 10m, ale 
hodně záleží na tom, 

co zrovna projíždí 
kolem.

Od Výstaviště 
slyšitelnost lepší.

Letenské náměstí – 
přes Veletržní

Velmi špatná 
slyšitelnost ze všech 

směrů (1-2m).

Letenské náměstí – 
přes Korunovační

Špatná slyšitelnost, 
dobře slyšet je jen 

těsně u sloupu.
Uprostřed přechodu se 
klapání trochu ztrácí.

3-4m, ale ne ze všech 
směrů stejně.

Veletržní – 
Kamenická

Podél ulice Veletržní je 
slyšitelnost horší.
Celkem je tu 5 
přechodů.
V ulici Umělecká klape 
tišeji, ale je zde lepší 
slyšitelnost.

Heřmanova – 
Bubenské nábřeží

Strossmayerovo 
náměstí

Ne moc dobrá 
slyšitelnost, ani při 
klidném provozu.
Přes ulici Vrbenského 
slyšitelnost horší.

Plynární - Osadní
Mísí se zde klapání ze 
dvou přechodů, což 
může člověka mást.

Plynární - Komunardů

Funguje jen na jedné 
straně, ne  přechod 
přes ulici U 
Pergamenky.

3m Slyšitelnost hodně 
záleží na tom, co 
zrovna projíždí kolem.

Vinohradská - 
Boleslavská

Druhý pokus 13:15 také 
nefunguje, nahlášeno 
TSK.

spustitelné až přímo u 
sloupu se semaforem

Klidný provoz, 
nestandardní klapání - 
není poznat, že je to 
klapání semaforu,  
nahlášeno TSK.
Nahlášeno TSK.

Vyšehradská - 
Benátská

Klape pořád - nespouští 
se vysílačkou, 
nahlášeno TSK.

Vyšehradská - 
Plavecká

Bubenské nábřeží - 
Argentinská

Špatná slyšitelnost, 
jen 1 – 2m.



Ve frekventovaných, avšak hustě obydlených částech města,  kde by v noci 

nepřetržité hlasité klapání významně narušovalo klidné žití v dané lokalitě, jsou 

nainstalovány  semafory  s  časovým  spínačem.  Zatímco  přes  den  klapou  tyto 

semafory  nepřetržitě,  na  noc  přecházejí  do  režimu,  kdy  je  možné  akustickou 

signalizaci spustit pouze vysílačkou. Nepřetržité klapání je zapnuto denně od 7 do 

21 hodin. Tyto semafory fungují stejně jako jiné ozvučené semafory.

Jako zástupce tohoto typu ozvučení jsem si vybrala přechody na Novodvorské 

ulici  u  nově  vybudovaného  obchodního  centra  NovoPlaza,  přechod  na  ulici 

Schulhoffova a přechod Úvalská – V Rybníčkách.

Zde je tabulka z měření na těchto přechodech:

Musím říci, že tyto semafory jsou umístěny opravdu vhodně, protože se sice 

nacházejí  v  celkem  rušných  částech  městech,  ale  zároveň  přímo  uprostřed 

zástavby a v noci, kdy se zmírní doprava, je jejich klapání slyšet opravdu daleko a 

je dost hlasité. 

Během svých měření jsem neodhalila žádnou závislost na počasí nebo denní 

době.

Od paní Treybalové z TSK jsem získala informace o tom, že semafory by 

měly klapat vždy 4 nebo 8 minut od spuštění vysílačkou, poté se sami automaticky 

vypnou. Jakékoli odchylky od této doby jsem nahlásila na TSK a její pracovníci 

zajistili nápravu, o čemž jsem byla zpětně informována.

Stejně  tak,  když  jsem odhalila  semafor,  kde  ozvučení  vůbec  nefungovalo, 
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Výzkum ozvučených semaforů (přepínaných na řízený noční režim) spouštěných vysílačkou VPN 01
umístění semaforu Datum Čas signál synchronizace délka signálu vzdálenost spuštění slyšitelnost signálu poznámka

ANO/NE  se světly (min) (m) /různé směry/ (m) /různé směry/

1 Novodvorská 06.06.2006 21:10h ANO ANO 7:20min 50m 6m

2 06.06.2006 21:45h ANO ANO 7:30min 70m 30m

3 06.06.2006 22:40h ANO ANO 7:30min 70m 30m

č.

Jedním spínačem se 
spouští akustická 
signalizace na 3 
dělených a 1 
jednoduchém přechodu. 
Stále ještě znatelné 
rušení okolním 
provozem .

Schulhoffova Všude v okolí byl úplný 
klid a ticho.

V Rybníčkách – 
Úvalská

Všude v okolí byl úplný 
klid a ticho.



nahlásila jsem to opět TSK.

Obecně se dá říci, že v naprosté většině případů (87,5%) fungovalo ozvučení 

semaforů spolehlivě. U dvou semaforů nešla akustická signalizace spustit vůbec, 

u jednoho  naopak  fungovala  stále  a  nebylo  možné  ji  ovládat  vysílačkou. 

U fungujících  ozvučených  semaforů  se  nevyskytl  ani  jeden  případ,  kdy  by  se 

zvuková signalizace rozcházela se signalizací světelnou. 

Ačkoli jsem získala informace, že doba klapání po spuštění je nastavena na 

4 nebo  8 minut,  téměř  vždy  mi  při  měření  vyšla  doba  3,5 nebo  7,5 minuty. 

Obrátila jsem se tedy prostřednictvím emailu s dotazem, čím může tato odchylka 

být způsobena,  na paní Treybalovou z TSK. Ta mi odpověděla, že diference je 

možná  díky  opotřebení  komponentů,  a  dále  že   SZN  není  možné  nastavit 

s přesností na sekundu a tedy odchylky do 30ti sekund jsou zcela v toleranci.

Výjimečně  se  vyskytly  případy,  kdy  semafor  klapal  30 minut,  jak  jsem 

napsala výše, byl tento problém předán TSK.

Problém se vyskytl v souvislosti s délkou světelného signálu, na některých 

přechodech (např. všechny přechody přes ulici Veletržní) je čas pro zelené světlo 

pro chodce tak krátký, že ani člověk zcela zdravý nestihne přechod přejít, o to 

větší problémy musí pak mít člověk jakkoli handicapovaný. Ale je také pravda, že 

semafory na přechodech jsou seřízeny tak, že od  okamžiku, kdy skončí zelená pro 

chodce  a  než  naskočí  autům  oranžová,  je  ještě  dostatečný  čas  na  opuštění 

vozovky. Chodec nemusí v intervalu zelené přecházení dokončit, ale je nutné jej 

v tomto čase zahájit.

Tento aspekt přecházení a zvukové signalizace je nevidomým vysvětlován i 

v Institutu rehabilitace zrakově postižených UK FHS.

Další problémy byly především se slyšitelností akustického signálu, ta je dle 

mého  názoru  dost  nízká,  často  se  takto  ozvučené  semafory  totiž  vyskytují 

v místech  s  hustým  provozem.  Průměrná  vzdálenost,  kam  je  akustický  signál 

slyšet jsem u semaforů, kde se klapání spouští vysílačkou celodenně vypočítala na 
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5,5m. U přechodů, na kterých se akustická signalizace spouští pouze v noci je to 

22m.  Z toho  je,  myslím,  dobře  vidět  do,  jaké  míry  okolní  provoz  ovlivňuje 

slyšitelnost zvukového signálu. V noci je hluk z okolního provozu totiž podstatně 

menší. 

S  velkým  hlukem  z  dopravy  souvisí  i  problém  se  změřením  vzdálenosti, 

odkud je ozvučení semaforu spustitelné, protože i v případě, že je klapání možno 

spustit ze vzdálenosti několika desítek metrů, není toto klapání slyšet dřív než ve 

vzdálenosti  několika  metrů  od  sloupku  semaforu.  Nicméně  výrobce  ve  svých 

materiálech  uvádí,  že  zařízení  by  mělo  být  možné  vysílačkou  spustit  ze 

vzdálenosti  minimálně  30 m,  respektive,  že  signál  vysílačky má dosah signálu 

minimálně 30 m. Ale v několika případech se mi podařilo změřit, že ozvučení je 

možné spustit i ze 60 m, v jednom případě se ozvučení podařilo spustit až přímo 

u sloupku semaforu. Z naměřených hodnot  na obou typech ozvučených přechodů 

jsem získala  průměrnou  vzdálenost  spuštění  akustické  signalizace  40,71 m,  do 

tohoto  čísla  nejsou  samozřejmě  započítány  semafory  s  nefunkční  akustickou 

signalizací. 

U  přechodů,  kde  probíhalo  měření  v  noci  byla  situace  jednodušší,  neboť 

provoz nebyl příliš  hustý, a tak byla slyšitelnost (viz. výše) daleko lepší než na 

přechodech měřených ve dne.

Výzkum mezi uživateli povelových 
vysílačů VPN

Úkolem této práce je porovnat oba systémy ozvučení semaforů a posoudit, zda 

nově zaváděný systém ovládání  semaforů vysílačkou samotným nevidomým je 

efektivní a zda je lepší než stálé klapání nebo je tomu právě naopak. 

Myslím,  že  nový  systém  má  pro  nevidomé  uživatele  velkou  nevýhodu, 

protože  pokud  semafor  nevydává  žádné  zvuky,  nevidomý  vůbec  neví,  že  se 

v daném místě semafor nachází. Musí pak při chůzi v neznámém prostředí stále 
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zkoušet,  ozve-li  se mu nějaký semafor.  Pokud se člověk pohybuje ve známém 

prostředí,  již  o  takto  ozvučeném semaforu  ví,  a  nemá  s  jeho  nalezením  větší 

problémy. Nepochybnou výhodu představují  spustitelné ozvučené semafory pro 

lidi,  kteří  bydlí  v  okolí  takto  ozvučeného  semaforu,  ten  je  totiž  po  naprostou 

většinu  dne  nevyrušuje.  Také  stížnosti  lidí  bydlících  v  oblastech  s  klapajícími 

semafory měly svůj podíl na zavádění nového systému ozvučení semaforů.

Stále  klapající  semafory  slouží  jako  dobré  a  spolehlivé  orientační  body 

v prostředí. Nevidomý také pokaždé přesně ví, že se v místě jeho pohybu nějaký 

přechod nachází.

Pro ověření nebo vyvrácení své hypotézy jsem se obrátila na ty nejpovolanější, 

tedy na uživatele samotné. Učinila jsem tak prostřednictvím dotazníku 39, který se 

prostřednictvím elektronické konference, za pomoci pana Mgr. Dudra ze SONSu 

dostal k nevidomým. Tento způsob distribuce jsem zvolila pro jeho jednoduchost a 

snadnosti získání velkého počtu respondentů, celkově se výzkumu zúčastnilo 64 

lidí.  Také  rychlost  s  jakou  se  mi  odpovědi  na  dotazník  vrátily  je  uspokojivá. 

Myslím,  že  pokud bych osobně  obcházela  různá  sdružení  a  centra  pro pomoc 

zrakově  postiženým,  nezískala  bych  tolik  odpovědí,  toto  řešení  by  bylo  také 

časově daleko náročnější a respondenti by se možná  mohli vzájemně ovlivňovat. I 

přesto jsem osobně navštívila Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro 

nevidomé Dědina, protože mi to jeho vedení nabídlo jako pro ně snazší řešení. 

Během této návštěvy jsem získala 4 vyplněné dotazníky.

Zde  je,  myslím,  nutné  uvést,  že  právě  způsob,  jakým  byl  dotazník 

distribuován již  učinil  jakýsi  předvýběr  uživatelů.  Hlavním tématem dotazníku 

totiž bylo využívání vysílačky z povelové sady TYFLOSET firmy APEX spol. 

s r.o. Dá se tedy předpokládat, že nevidomí, kterým není cizí počítač a internet, 

budou spíše používat zvláštní technické vybavení i v běžném životě. 

Dotazník  zjišťoval,  jestli  nevidomí  znají  vůbec  povelovou  soupravu 

TYFLOSET, jestli znají její využití a také, zda ji používají k aktivaci ozvučených 

39 Text dotazníku lze nalézt v příloze této práce.
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semaforů. Jedna otázka se týkala také toho, jakému ze dvou popsaných systémů 

aktivace akustické signalizace respondenti dávají přednost.

V  hlavním  městě  je  komfort  nevidomých  zajišťován  nejlépe,  ozvučených 

přechodů  je  hodně,  a  mnoho  je  také  možností  k  využití  široké  škály  povelů 

vysílačky. V ostatních městech České republiky není situace tak dobrá, přesto se 

ale stále zlepšuje. Vzhledem k tomu, že výzkum byl prováděn na celém území 

České  republiky,  výsledky  se  liší  podle  místa  bydliště  nebo  častého  pohybu 

respondenta.

Tabulka s odpověďmi, ze kterých jsem vycházela při tvorbě grafů je uvedena 

jako příloha v elektronické podobě pod názvem tabulka_dotazniky.pdf.

Na tomto místě bych ráda prezentovala grafy, které byly vytvořeny na základě 

této  dotazníkové  akce.  Každá  otázka  má  dva  grafy,  jeden  ukazuje  odpovědi 

v absolutních číslech,  druhý pak výsledky procentuální.  Grafy ke každé otázce 

mají svůj komentář.

1. Používáte  vysílačku  pro  nevidomé  a  slabozraké  vyráběnou  firmou 

APEX?

Na první otázku odpovědělo kladně přes 84% respondentů. Z toho vyplývá, že 

naprostá většina mnou oslovených respondentů zná vysílačku pro nevidomé firmy 

APEX  spol.  s  r.o.  a  aktivně  ji  používá.   Pouze  necelých  16%  respondentů 
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Graf 1: Používáte vysílačku pro nevidomé a slabozraké vyráběnou firmou APEX?
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zmíněnou pomůcku nepoužívá.

Musím opět připomenout, že vysoké procento lidí, kteří vysílačku používají, 

může být zvoleným způsobem distribuce dotazníků. Lze totiž předpokládat, že ti, 

kdo  umí  zacházet  s  moderními  prostředky  jako  je  počítač  a  internet,  budou 

svolnější k používání jiných technických pomůcek.

2. Kde jste získal informace o vysílačce?

3.

a) z rozhlasu

Tuto  možnost  zvolila  necelá  3%  respondentů.  Z  toho  vyplývá,  že  pro 

nevidomé to není příliš rozšířený způsob získávání informací.

b) z tisku

Tuto možnost vybralo 10% respondentů, tento způsob získávání informací se 

tedy řadí mezi ty méně časté, ale přesto využívané

c) od známých

Tuto  možnost  zvolila  téměř  43%  respondentů.  Tento  způsob  získávání 

informací se ukázal jako nejčastější.

d) od svého instruktora (lektora)
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Graf 2: Kde jste získal informace o vysílačce?
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Tuto možnost zvolilo více než 27% respondentů. Instruktor je tedy na druhém 

místě v častosti podávání informací.

e) nevím o tomto zařízení

Jen téměř přes 1%  respondentů o daném zařízení nikdy neslyšelo. Ti, kteří 

o něm neslyšeli, si ve výzkumu často stěžovali na nedostatečnou informovanost 

o novinkách pro zrakově postižené.

f) v SONSu

Tato možnost v původním dotazníku chyběla,  ale několik respondentů si  ji 

spontánně  přidalo,  proto  ji  zde  také  uvádím.  Tuto  možnost  uvedlo  téměř  9% 

respondentů. Tento způsob je tedy přibližně na úrovni získávání informací z tisku. 

Ovšem nelze vyloučit,  že pokud by tato varianta byla v dotazníku od počátku, 

zvolilo by ji více respondentů. 

g) nevím

Přes  7% respondentů  si  již  nepamatuje,  odkud  informace  o  vysílačce  pro 

nevidomé a  slabozraké  získali.  Tato  možnost  však  také  v původním dotazníku 

chyběla.
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3. Jak dlouho ji používáte?

Zde  by  se  dali  uživatelé  rozdělit  do  dvou  skupin:  dlouhodobí  uživatelé  a 

nováčci v používání této pomůcky. Několik lidí uvedlo, že pomůcku používá od 

jejího  vzniku  a  od  zavedení  celého  systému ozvučování.  Od pana  Ing.  Ročka 

z firmy  APEX  spol.  s  r.o.,  která  dané  zařízení  vyrábí,  jsem  se  dozvěděla,  že 

zařízení bylo certifikováno 9.12.1996 a za rok sériové výroby lze, tedy považovat 

rok  1997.  Od  tohoto  data  jsem  také  odvodila  dobu  používání  vysílačky 

u některých respondentů.

● Téměř 2% respondentů si již nepamatuje, jak dlouho pomůcku používá

● Méně než rok pomůcku využívá přes 5% respondentů.

● Krátce, tedy 1-3 roky, používá pomůcku téměř 17% respondentů.

● Delší dobu, tedy 4-6 roků, používá pomůcku téměř 41% respondentů.

● Dlouho, tedy více než 7 let, používá pomůcku přes 35% respondentů.

Z toho tedy vyplývá, že mezi oslovenými respondenty je nejvíce těch, kteří 

pomůcku používají delší dobu, 4-6 let.
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Graf 3: Jak dlouho ji používáte?

dlouho (7 a více let)

delší dobu (4-6 roků)

krátce (1-3 roky)

méně než rok

nevím

0 5 10 15 20 25

od
po

vě
ď

počet

nevím 1,85%
méně než rok 5,56%

krátce (1-3 roky) 16,67%

delší dobu (4-6 roků) 40,74%

dlouho (7 a více let) 35,19%



4. Jaký typ ovladače používáte?

a) VPN 01 (6 tlačítek v samostatné krabičce)

b) VPN 03 (3 tlačítka integrovaná v holi)

● VPN 01 používá téměř 63% respondentů a je tak rozšířenější  než typ 

VPN 03, který používá téměř 26% respondentů. 

● Přes 9% respondentů používá oba typy zařízení.

● Téměř 2% respondentů odpověděla, že neví, který typ používá. 
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Graf 4: Jaký typ ovladače používáte?
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5. Jaké funkce a jak často používáte?

a) ozvučení budov

Pro získání informací z ozvučení budov používá vysílačku denně téměř 11% 

respondentů, týdně pak přes 9% respondentů, občas ji používá k danému účelu 

přes 56% respondentů. K danému účelu vysílačku vůbec nepoužívají téměř 24% 

respondentů.

Z toho plyne, že nejvíce respondentů toto zařízení k danému účelu používá 

pouze občas.
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Graf 5a: ozvučení budov
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b) ozvučení eskalátorů + orientace v metru

Pro získání informací z ozvučených eskalátorů a k orientaci v metru používají 

denně  povelovou  sadu  TYFLOSET  pro  nevidomé  a  slabozraké  téměř  24% 

respondentů,  týdně ji  pro tento  účel  využívá přes 9% respondentů.  Občas  tuto 

funkci využívá téměř 35% respondentů. Přes 33%  tuto službu nevyužívá vůbec, 

což  je,  dle  mého  názoru  dáno  především tím,  že  bydlí  v  jiných  městech  než 

v Praze a do Prahy ani necestují. Nejvíce respondentů tedy pomůcku k danému 

účelu využívá občas.

c) informace z MHD (číslo a směr linky)
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Graf 5b: ozvučení eskalátorů + orientace v metru
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Graf 5c: informace z MHD (číslo a směr linky)
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Denně elektronickou pomůcku využívá k získávání informací z MHD téměř 

55% respondentů, týdně tuto funkci využije téměř 13% respondentů, občas pak 

přes 25%. Přes 7% respondentů tuto službu nevyužívá vůbec.

Většina  respondentů  tedy  pomůcku k  danému účelu  využívá  denně.  Podle 

mne je to dáno také tím, že ozvučení linek MHD je zavedeno v mnoha českých 

městech.

Několik  respondentů  si  v  souvislosti  s  touto otázkou stěžovalo,  že  někteří 

řidiči ozvučení schválně nezapínají, patrně proto, aby je nerušilo. Tento fakt pak 

zrakově  postiženým  cestování  značně  ztěžuje.  A to,  dle  mého  názoru,  zcela 

zbytečně.

d) aktivace ozvučeného semaforu

K  aktivaci  ozvučeného  semaforu  pomůcku  denně  používá  téměř  11% 

respondentů,  týdně  pak  necelá  4%  a  občas  necelá  24%.  Vůbec  tuto  funkci 

nevyužívají téměř 62% respondentů. Jak vyplývá z komentářů k odpovědím, je to 

především proto, že se takový semafor v jejich blízkosti nevyskytuje.
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Graf 5d: aktivace ozvučeného semaforu
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e) jiné, uveďte, prosím, jaké …

Necelé  91%  respondentů  pomůcku  k  jiným  účelům  nepoužívá.   Přes  9% 

respondentů pomůcku používá především v případě aktivace ozvučení vlakových 

či  autobusových  nádraží  a  podchodů.  Toto  využití  lze  však  dle  mého  názoru 

přiřadit k ozvučení budov.

6. Víte o možnosti ovládat zvukový výstup některých semaforů pomocí 

vysílačky?
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Graf 5e: jiné, uveďte, prosím, jaké …
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Graf 6: Víte o možnosti ovládat zvukový výstup některých semaforů pomocí vysílačky?
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a) vím, ale nesetkal jsem se s tímto semaforem

Tuto možnost zvolilo 50% dotázaných.

b) vím a využívám tuto funkci

Přes 24% respondentů o této možnosti ví a využívá ji. 

c) nevím

Téměř 26% respondentů o této možnosti vůbec neví.

Většina dotázaných, kteří uvedli, že o této možnosti ví, ale nevyužívá ji, uvádí 

jako důvod, to, že v místech, kde se pohybují nejčastěji takové semafory vůbec 

nejsou.

7. Je, podle Vás, lepší tento systém ovládání semaforů, nebo preferujete 

systém starší40, kdy semafory cvakají nepřetržitě? 

Nový systém preferuje jen necelých 18% dotázaných, téměř 63% dotázaných 

dávají  přednost  systému  staršímu.  Necelých  9%  dotázaných  nemá  vyhraněný 

názor a téměř 11% respondentů neví, jak na otázku odpovědět.

Druhou část sedmé otázky tvořily komentáře respondentů, které není možno 

40 Starší neznamená v žádném případě zastaralý, pojem slouží jen k jasnému odlišení dvou systémů. 
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Graf 7: Je, podle Vás, lepší tento systém ovládání semaforů, nebo preferujete systém starší, kdy 
semafory cvakají nepřetržitě? 
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graficky  znázornit,  proto  je  v  grafu  uvedena  jen  první  část  této  otázky. 

Z komentářů41 k  odpovědím  vyplývá,  že  většina  respondentů  preferuje  starší 

systém, protože je  snazší  semafor  vůbec najít  a  takto  ozvučený semafor  může 

pomoci nejen zrakově postiženým, ale i jiným, například, starším občanům. Navíc 

je dostupnější, protože k jeho využití není zapotřebí žádné další pomůcky.

Naopak  jako  důvody  pro  preferenci  novějšího  systému  uvádějí  dotázaní 

především  to,  že  semafory  svým  klapáním  alespoň  nikoho  zbytečně  neruší, 

protože klapání je zapnuto jen na krátkou dobu.

Pokud  jde  o  hlavní  otázku  tohoto  výzkumu,  tedy,  který  systém  ozvučení 

semaforů  je  lepší  a  uživatelsky  příjemnější,  odpovědi  se  sice  různí,  ale  63% 

respondentů uvádějí, že preferují systém starší, což podporuje mou hypotézu, že je 

tento systém uživatelsky příjemnější. Zrakově postižený má vždy přehled o tom, 

kde se ozvučený semafor nachází a i pokud nechce zrovna takto ozvučený přechod 

použít,  může klapání  využít  jako orientační  bod.  Respondenti  zde uvádějí  jako 

hlavní důvod své preference to, že pokud semafory klapu nepřetržitě, jsou stále 

naváděni  a  informováni  o  tom,  kde  se  právě  nacházejí.  Ostatní  respondenti 

uvádějí, že jim je nezáleží na tom, jaký systém využívají nebo že preferují systém 

novější a nemají s jeho využíváním žádné problémy. Za hlavní jeho klad označují 

to, že klapání semaforů zbytečně neruší ostatní obyvatele. Zajímavé je, že tento 

aspekt zmiňují respondenti sami, aniž by na něj byla položena jakákoliv naváděcí 

otázka. Vycházím z toho, že většina lidí se o tomto systému dozvěděla od svých 

známých,  tudíž  jim  tento  aspekt  pravděpodobně  nikdo  nezdůraznil.  Ovšem 

u respondentů, kterým podala informace o systému krajská centra SONSu nebo 

lektoři , je možné, že jim toto hledisko zdůrazněno bylo. Tudíž na něj byli zrakově 

postižení navedeni a nezjistili tuto výhodu sami ze své zkušenosti.  

Za  další  pozitivum tohoto  systému považují  mnozí  také  to,  že  je  součástí 

širšího systému ozvučení budov a dopravních prostředků, že tedy mohou jednou 

vysílačkou ovládat více věcí.

41 Komentáře jsou bez úprav uvedeny v tabulce, ze které vycházely uvedené grafy. Tabulka je připojena 
jako samostatná příloha v elektronické podobě pod názvem tabulka_dotazniky.pdf..
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Většina  názorů podpořila mou hypotézu.  Mnoho lidí  skutečně považuje  za 

velkou nevýhodu to, že nový systém neusnadňuje pohyb, zejména v neznámém, 

prostředí. Celkově je ale nově zaváděný systém hodnocen kladněji, než jsem na 

začátku svého výzkumu předpokládala.

Osobně  musím  říci,  že  to,  že  klapání  neruší  obyvatele  okolí  takových 

přechodů,  je  výhoda  sice  velká,  ale  z  pohledu  nevidomých  uživatelů  ne  příliš 

významná. Za opravdu dobré řešení považuji případ, kde je přechod ozvučen přes 

den nepřetržitě a po 21. hodině je přepnut do řízeného stavu, kdy se ozvučení 

spouští pomocí vysílačky. Nedochází tak ke zbytečnému rušení klidného bydlení 

velkého množství lidí. Výhodou je samozřejmě také to, že je tento systém zařazen 

do  širšího  městského  orientačního  a  informačního  systému,  který  lze  ovládat 

jedním povelovým vysílačem.

Závěr
Z  mé  práce  vyplývá,  že  je  velmi  důležité  se  problematikou  zrakově 

postižených zabývat. Samozřejmě nejen jejich. Myslím si, že hlavním problémem 

většinové  společnosti  je  malá  informovanost  o  zrakovém  postižení  a 

o handicapech vůbec.

První část práce měla hlavně informativní charakter. Pokusila jsem se čtenáře 

v  krátkosti  seznámit  s  problematikou  zrakově  postižených.  Uvedla  jsem  také 

příklady několika organizací, které v této oblasti pracují. Své místo měl i popis 

pomůcek, které mohou zrakově postiženým ulehčit život.

V druhé části jsem se věnovala představení výsledků dvou výzkumů. První se 

týkal  funkčnosti  a  specifik  akustické  signalizace  na  přechodech  pro  chodce. 

Během měření jsem neodhalila žádné odchylky od stále klapající signalizace. Tedy 

kromě rozdílů, které samozřejmě vyplývají z daného druhu ozvučení. Tedy, že se 

systém spouští  na  dálku  a  doba,  po kterou je  zvuková signalizace  zapnuta,  je 

omezena.  Většina  mnou  měřených  semaforů  byla  v  pořádku,  odchylky  vůči 
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normálu se objevily  v případě periody,  po kterou má semafor klapat.  Všechny 

nesrovnalosti  byly nahlášeny na TSK. Stejně tak,  pokud ozvučení na některém 

semaforu  nefungovalo  vůbec,  předala  jsem  tuto  informaci  pracovníkům  TSK. 

Větší potíže byly jen se slyšitelností klapání. Jednalo se většinou o místa s hustou 

dopravou, která slyšitelnost značně ovlivňuje. Klapání některých semaforů bylo 

slyšet teprve až téměř u sloupku semaforu.

Jako velmi vhodné se dle mého názoru ukázalo umístění  semaforů,  kde je 

akustická signalizace zapnuta přes den nepřetržitě a na noc se přepne do řízeného 

provozu a je nutné ji ovládat vysílačkou. Takto ozvučené přechody se nacházejí v 

hustě obydlených, avšak frekventovaných místech, proto je nepřetržité klapání ve 

dne vhodné. V noci by však neúměrně zatěžovalo okolí. 

Dále  jsem porovnala  dva systémy – stále  klapající  akustická  signalizace  a 

signalizace spustitelná povelovým vysílačem. Starší systém nepřetržitě slouží také 

jako  orientační  bod  –  pokud  jde  zrakově  postižený  okolo  takto  ozvučeného 

semaforu, hned ví, že se zde nachází přechod. To může být u semaforů, kde se 

akustická signalizace spouští vysílačkou, problém. Zrakově postižení totiž vůbec 

nemusí tušit, že se v jeho blízkosti nějaký přechod nachází. Tato moje teorie se 

potvrdila i v druhém výzkumu.

Výhodou novějšího systému je to, že nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

Druhý výzkum měl za úkol pomocí dotazníku zrakově postiženým zjistit, jak 

hojně využívají zrakově postižení systém TYFLOSET, jestli znají jeho funkce, a 

které z nich využívají nejčastěji a který z uvedených způsobů aktivace akustického 

signálu preferují. 

Z výzkumu vyplývá, že zrakově postižení jsou poměrně dobře informováni 

o tomto systému a o jeho funkcích. Ovšem, jak zmiňuji již dříve, výsledek mohl 

být  ovlivněn  způsobem  distribuce  dotazníku.  Dotazník  byl  totiž  rozšířen 

prostřednictvím elektronické konference a lze předpokládat, že lidé, kteří běžně 

využívají  počítač,  budou ochotni  používat  i  jiné technické pomůcky.  Výsledky 
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byly ovlivněné také místem bydliště konkrétního respondenta, protože část z nich 

bydlí mimo hlavní město, a tak nemohou beze zbytku využívat všechny funkce 

tohoto orientačního a informačního systému. Například ozvučení metra funguje 

samozřejmě jen v hlavním městě.

Pokud jde o srovnání starého a novějšího systému, respondenti často uváděli, 

že starší systém je pro ně pohodlnější, avšak nespornou výhodou je, že dálkově 

ovládaný  systém  méně  ruší  okolí.  Za  další  výhodu  nového  způsobu  ozvučení 

považují  mnozí  také  to,  že  je  součástí  širšího systému a  že  je  možno ovládat 

všechny funkce systému TYFLOSET jediným vysílačem.

Jsem ráda, že jsem prací na tomto textu mohla alespoň částečně proniknout do 

světa  zrakově  postižených  a  poznat  jeho  specifika  a  problémy,  ale  také  se 

detailněji seznámit s tím, jak se jim společnost snaží jejich situaci ulehčit.
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Příloha

Text dotazníku

Dobrý den, 
jmenuji se Hana Albrechtová a jsem studentkou Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy. Píšu bakalářskou práci o ozvučených semaforech pro nevidomé a ráda bych Vás 
požádala o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Své odpovědi, prosím, zapisujte 
přímo do textu přiloženého souboru. Zašlete na adresu albrechtovah@post.cz
Děkuji za spolupráci. Hana Albrechtová.

V současné době se stále častěji setkáváme s dopravními prostředky, orientačními 
majáky, semafory a jinými zařízeními, které je možné ovládat vysílačkou pro nevidomé 
od firmy APEX. 

1. Používáte vysílačku pro nevidomé a slabozraké vyráběnou firmou APEX?
ANO/NE

2. Kde jste získal informace o vysílačce?
a) z rozhlasu
b) z tisku
c) od známých

3. Jak dlouho ji používáte?

4. Jaký typ ovladače používáte? 
a) VPN 01 (6 tlačítek v samostatné krabičce) 
b) VPN 03 (3 tlačítka integrovaná v holi)

5. Jaké funkce a jak často používáte:
a) ozvučení budov
denně = 1 týdně = 2 občas = 3 nepoužívám = 4
b) ozvučení eskalátorů + orientace v metru
denně = 1 týdně = 2 občas = 3 nepoužívám = 4
c) informace z MHD (číslo a směr linky)
denně = 1 týdně = 2 občas = 3 nepoužívám = 4
d) aktivace ozvučeného semaforu
denně = 1 týdně = 2 občas = 3 nepoužívám = 4
e) jiné, uveďte, prosím, jaké...............
denně = 1 týdně = 2 občas = 3 nepoužívám = 4
 
6. Víte o možnosti ovládat zvukový výstup některých semaforů pomocí vysílačky?
a) vím, ale nesetkal jsem se s tímto semaforem
b) vím a využívám tuto funkci
c) nevím
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7. Je, podle Vás, lepší tento systém ovládání semaforů, nebo preferujete systém starší, 
kdy semafory cvakají nepřetržitě? Proč?

8. Váš komentář:

- 64 -


	Úvod
	Zrakové postižení
	Psychický vývoj a zrakový handicap
	Rozdělení zrakových vad
	Výskyt zrakového postižení
	Výchova a vzdělávání lidí se zrakovým postižením

	Pomůcky
	 Dlouhá hůl
	Historie dlouhé hole

	Vodící psi
	Historie vodících psů

	Elektronické pomůcky
	Historie
	Situace v ČR
	Systém TYFLOSET®
	Povelové vysílače VPN
	Vysílač VPN 01
	Vysílač VPN 03



	Získávání pomůcek
	Odstraňování bariér

	Pohyb nevidomých
	Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených 
	Technika dlouhé hole

	Organizace, které pomáhají
	 Institut rehabilitace zrakově postižených FHS UK
	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
	Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina
	Občanské sdružení OKAMŽIK
	APEX 

	Ozvučené semafory
	Historie ozvučení semaforů v ČR
	Funkce akustické signalizace
	Ozvučené semafory ovládané vysílačkou VPN
	Právní prostředí
	Nadstandardní služba
	Postup  při ozvučování

	Výzkum funkčnosti ozvučených semaforů
	Výzkum mezi uživateli povelových vysílačů VPN
	Závěr
	Použitá literatura a zdroje
	Text dotazníku


