
Kvalita cestování 

nevidomých lidí 

 

Na zastávce tramvaje Národní Divadlo- v rámci projektu HANDin, jeden běžný den prožitý jako 

nevidomý člověk. 
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Orientace nevidomých v prostoru  

Ráda bych vám představila problém orientace nevidomých v prostoru1, potažmo i v dopravě. 

Zabývat se v této práci budu převážně pěší a hromadnou dopravou v intravilánu. Pokud ztratíme zrak, 

ocitáme se dezorientování v prostoru, jsme schopni vnímat prostor pouze pomocí hmatu a sluchu. 

Z důvodu, že nejvíce překážek nalezneme u země, jakož i linie, které nám mohou pomoci v orientaci, 

byla již od Starého Egypta využívána bílá hůl. Přes Staré Řecko a Středověk se dostáváme 

novodobými dějinami až do počátku 20. století. Tou dobou došlo k velkému rozmachu automobilové 

dopravy a nevidomí se před hrozbou sražení museli začít nějak chránit- bylo třeba na ně nějak 

upozornit. Přes belgické červené praporky, dánsko-švédsko-německé žluté pásky s 3 černými body, 

až k dnes používané bílé holi2. Ta zprvu měla funkci pouze signální, následně došlo i k rozvoji 

orientační funkce, R. E. Hoover přinesl techniku dlouhé bílé hole. Nevidomý člověk s ní krouživě 

pohybujíc ťuká o zem vždy na opačné straně, než kterou nohou právě vychází. Následně 

vyhodnocuje zvuk vydaný holí a podle něj odhaduje prostor, zároveň i podle hmatu hole. 

Orientační body, soubory orientačních bodů a orientační znaky 

Pro orientaci nevidomého člověka v prostoru jsou důležité orientační body, soubory 

orientačních bodů a orientační znaky. Mezi orientační body patří jistý neměnný prvek na trase 

nevidomého, může jím být například sloup veřejného osvětlení, telefonní budka nebo informační 

tabulka. K souborům orientačních bodů řadíme vodící linie a orientační plochy. Jimiž se podrobněji 

budeme zaobírat za chvíli. A v neposlední řadě se jedná o orientační znaky, což jsou v podstatě 

změny na vodících liniích a vodících plochách. Často se jedná o změny úhlů těchto prvku, například 

roh budovy, autobusové zastávky nebo horizontální změna, počátek klesání či stoupání, jak ve formě 

schodiště tak i nakloněné roviny. Další z možností je počátek oblouku vodící linie (například obrubník 

o minimální výšce 0,06m) nebo vyskytnutí nového prvku na trase, což je například začátek zábradlí 

se zarážkou pro bílou hůl nebo počátek nové stavby s výraznými rysy (například kontrast skleněné 

výlohy a kamenného domu).  

 Vodící linie  

Ráda bych se teď vrátila k vodícím liniím, mohou být buďto přirozené, nebo umělé.  

 Přirozená vodící linie je hmatná linie, podle níž je nevidomí člověk schopen se orientovat 

v prostoru a která vznikla z přirozených komponentů prostředí. Vytváří ji například stěna domu, 

obrubník o minimální výšce 0.06 metru nebo travnatý porost, či podezdívka plotu nebo 

zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl (foto viz níže). Z hlediska bezpečnosti je nutné vymezit, 

na jakou nejdelší možnou vzdálenost je možné přerušit vodící linii, aniž by bylo nutné doplnit ji 

o umělou vodící linii. Jedná se o vzdálenost 8 metrů. Je třeba upozornit, že vodící linii nikdy 

nesmí být obrubník přímo sousedící s hlavním dopravním prostorem. Stejně tak by ji neměly 

přerušovat překážky, jako jsou například špatně zabezpečené výkopy, reklamy často spojené 

                                                             
1 Podle vyhlášky 398/2009 Sb. Přílohy 1. (1.2;  2.2; 3.2; 4.2)- dále budou v závorkách uváděny pouze odstavce 
2
 Dnes jsou rozděleny na 3 typy podle funkce (více na: http://www.svarovsky.cz/rozdeleni.php)   

 signalizační -hodí se spíše do interiéru, při chůzi s průvodcem nebo vodícím psem převážně upozorňuje na nevidomost 
člověka 

 opěrná- pro osoby s kombinovanou vadou zrak- pohybové problémy (spojuje opěrnou a signalizační funkci) 

 orientační- spojuje orientační, signalizační i ochranou funkci a slouží především pro co nejsamostatnější pohyb prostorem  

http://www.svarovsky.cz/rozdeleni.php
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se zemí jen na jedné straně. Kromě toho vodící linie umělá musí vždy navazovat na vodící linii 

přirozenou. 

 
 Umělá vodící linie3, jak jsem již zmínila, nahrazuje linii přirozenou v místech, kde chybí na 

vzdálenost delší než 8 metrů nebo tam kde by mohl být pohyb v daném prostoru bez ní 

nebezpečný. Jedná se o jednoúčelovou linii nejčastěji na nástupišti metra4 (př. Budějovická-

foto viz níže), vlaku (př. Hl. nádraží-foto viz níže) a tramvají (př. Národní divadlo- foto viz níže). 

Na nástupišti vlaku též plní funkci varovného pásu (viz níže- toto spojení je možné jen u 

železničních nástupišť). (Vodící linie můžeme najít i v interiérech některých úřadů, či pošt.) 

Vodící linie se vyskytuje také ve formě vodících pásů (příklad ul.Türkova – foto viz níže), jedná 

se 4-6 úzkých pruhů kolmých na vodorovné dopravní značení V7 tzv. „zebra“, linie je vedena 

středem přechodu a zde narážím na jeden z problémů, zdali je vhodné neumisťovat v prostoru 

pro přecházení tramvajových kolejí vodící pás. Je pravda, že pomocí kolmých tramvajových 

kolejí se dá poměrně obstojně orientovat, ale na druhou stranu nejedná se v tomto prostoru 

právě o jedno z nejnebezpečnějších míst? Kde vybočení nebo ztráta orientace třeba jen na 

krátký čas může způsobit fatální následky. I dle osobní zkušenosti z 1 dne prožitého poslepu, 

jsem usoudila, že tyto vodící pásy by nebyly v těchto místech zcela bez užitku, jednoznačně by 

usnadnily nevidomým lidem pohyb v kolejišti. Na pováženou je též informovanost lidí o funkci 

vodících linii. Na příklad v metru často dochází k tomu, že lidé postávají na vodících liniích, aniž 

by tušili jakou funkci, tyto „čáry na zemi“ mají. Není ojedinělé, že tito lidé pokládají kufry, či 

tašky na umělé vodící linie. Při vyhýbání této překážce se může stát a také se již stalo, že 

nevidomý při vyšší koncentraci lidí na nástupišti ztratí orientaci do té míry, že spadne do 

kolejiště metra. Podle průzkumu, jež jsem provedla, pouze 45,5 % respondentů bydlících 

v Praze si někdy všimlo vodících linii v metru (navíc pražským metrem cestuje i mnoho cizinců 

a obyvatel jiných částí ČR). A proto bych ráda upozornila na nutnost informovat cestující i o 

tomto problému (Buďto formou plakátů v dopravních prostředcích- systém již fungující u 

dopravní etiky, zákazu sprejování anebo formou občasného promítání na obrazovkách 

v některých stanicích.).  

                                                             
3
 Musí být vyrobeny z povolených materiálů, splňujících podmínky dané vyhláškou, nebo frézovány jako tomu je např. v pražském 

metru  
4 Což většina nevidomých lidí, se kterými jsem provedla krátký rozhovor, hodnotí jako jeden z nejdůležitějších prvků pro nevidomé 
lidi v pražské MHD. 

Zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl  
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Dalším specifickým vodícím prvkem jsou signální, varovné a hmatné pásy. Signální pásy 

(viz foto níže) jsou typem vodící linie s funkcí nasměrování nevidomé osoby k některému z prvků 

dopravy. Nejčastěji se s ním setkáváme na přechodech a také tam jsou si respondenti těchto pásů 

nejčastěji vědomi (78% dotazovaných). Zde vedou nevidomou osobu od přirozené vodící linie 

k přechodu. Nebo třeba od jedné umělé vodící linie k podchodu nebo výtahu, s čímž se můžeme 

setkat na nástupištích vlaku. Či též k místu pro přecházení, kde ale nemusí mít vždy chodec přednost 

(tramvaje, některé úseky silnic).  Signální pás má šířku 0,8 až 1 m (směrové vedení min. 1.5 metru 

výjimky 1m). Skládá se z povoleného materiálu (rozeznatelný od okolí jak bílou holí tak došlapem), 

kontrastního vůči okolí (výjimky- na vlakových nástupištích nebo z důvodu památkově chráněné 

oblasti). Je doporučeno, aby signální pás odbočoval pod úhlem 90°. Kromě toho jeho okraj musí být 

rovný. Jeden z nejméně dodržovaných pravidel stavby signálních pásů je, že ve styku více signálních 

pásů mají být vynechány signální pásy. Další pravidlo, v němž se často chybuje, je: sloup semaforu 

s tlačítkem pro chodce, či nevidomého, má být uprostřed signálního pásu, těsně před pásem 

varovným. Tím bychom se přesunuli k pásu varovnému (viz foto níže), jedná se o pás, který 

upozorňuje na nebezpečný prostor a vstup do něj. Tím může být hlavní dopravní prostor, parkoviště, 

snížené výjezdy z garáží, zahrad, zastávka tramvaje na ostrůvku, na nástupišti metra (šíře 0,15m) 

nebo na nástupišti vlaku (v tomto případě spojený s vodící linií a je ve vzdálenosti 0,8m od jízdní 

dráhy). Šířka pásu je 0.4m a pro jeho charakter platí stejná pravidla jako u vodícího pásu. U vstupu 

do pozemní komunikace, není určena délka varovného pásu jen šířkou přechodu, nýbrž i délkou 

sníženého obrubníku (až do chvíle kdy má více jak 0,08m), zároveň je nutné, aby varovný pás byl po 

obou stranách minimálně o 0.8m delší, než je signální pás široký5. Za předpokladu, že nemá chodec 

přednost před vozidly je zde použito půl metrové odsazení signálního od varovného pásu. Nejčastější 

                                                             
5 Za předpokladu, že chodník je užší než 2,4 m, pak je vodící pás veden od vodící linie po shodné straně a přesah min 0,8m je 
dodržen pouze na druhé straně. 

Vodící linie- metro 

Budějovická 

Vodící linie s funkcí 

varovného pásu – 

Hl. nádraží 

Vodící pás- 

v dezolátním stavu – 

ul. Türkova 

Vodící linie- zastávka tramvaje 

Národní divadlo 
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jsou případy smíšeného nebo jen tramvajového provozu v centru měst. Ale v poslední době se 

objevuje i použití v místech dřívějšího přechodu pro chodce, který byl kvůli pravidlům daným 

legislativou zrušen6, pak je též nutné odsazení, neboť to nevidomého chodce upozorní, že nemá 

přednost.  Avšak v některých oblastech přes všechna opatření mi připadá i toto využití krajně 

nebezpečné, neboť např. v ul. Budějovická (viz foto níže) tam dochází ke křižování jízdního pásu, což 

je pro nevidomého, více nežli nebezpečné. Jedná se v podstatě o neřešitelnou situaci, pokud by toto 

místo mělo být zachováno v podobě, jaká je a měnila by se změnit pouze úprava dlažby, protože na 

straně, kde se nalézá cyklostezka, by mohlo snadno dojít k mýlce a ztracení v množství varovných 

pásů. Navíc mi toto místo pro přecházení přijde pro nevidomého, jakož i pro jakéhokoli pěšího 

nevhodný. Jelikož se jedná o nepřehledné místo, které by dle mého názoru mělo být ohraničeno 

zábradlím a tím i uzavřeno.  Je pochopitelné, že v této ulici postavit další semafor je při koncentraci 

nedaleko se nacházejících světelných signalizací také nechtěný (i kdyby byl seřízen s následujícími). 

Zařídit zde svedení do jednoho pruhu v každém směru je také nereálné při hustotě místního provozu. 

Nalézáme se tedy v začarovaném kruhu. Možná ponechaní hmatného pásu na okraji cyklostezky 

vynechaní signálního pásu a také zachování varovného pásu před silnicí. (avšak jít tam nevidomí 

neztratili byste se v té změti pásů?)  Hmatný pás (viz foto níže) je posledním typem pásu 

usnadňujícího bezpečný a samostatný pohyb nevidomého, používá se podél cyklostezek, jeho šíře je 

0,3- 0,4m (přesah více jak 0,8 m ) 

 

 

 

                                                             
6 Po rekonstrukci nebo při stavbě nové pozemní komunikace- když dřívější přechod křížil jízdní pás a v tomto místě nedošlo ani 
k zúžení v jednom směru do 1 jízdního, ani k přidání semaforu 

Signální pás vedoucí k 1. dveřím 

autobusu, navíc i barevně odlišený 

pás na okraji autobusové zastávky 

Varovný pás  

Sloup správně 

umístěn ve 

středu SP 

Varovný pás odsazen od 

signálního- chodec nemá 

přednost (ul. Michelská ) 

Hmatný pás na 

styku cyklostezky a 

chodníku ve stejné 

výšce (ul. 

Budějovická) 

Signální pás vedoucí od přerušení části vodící 

linie ke zdi podchodu (Na nástupišti Hlavního 

nádraží) 

ul. Hlavní 

zast. Chodovec  
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Řešení ul. Budějovická, které je poměrně sporné, přiklonila bych 

se spíše k názoru tuto spornou oblast místa častého přecházení 

přes vozovku úplně zrušit  

U zastávky 

tram. 

Jindřišská 

použit 

nepovolený a 

krajně 

nepraktický 

materiál.  

Navíc zde 

nejsou 

dodržovány 

šíře pásů 

 

Špatně použit 

varovný pás, 

navíc o špatné 

šíři 

Na styku 2 signálních pásů 

není vynechána hmatná 

dlažba, na šíři min. šíře 

signálního pásu 

Sporný okamžik v místě styku 

signálních pásů by měl být vynechán 

signální pás do šíře SP, zároveň sloup 

by byl ideální vprostřed signálního 

pásu- avšak to už jsou víse méně jen 

kosmetické úpravy 

SP by mel vést k prvním dveřím autobusu  

Měl být odsazen od obrubníku v bezpečné 

vzdálenosti od silnice  

Příklady špatného nebo sporného provedení SP, VP  
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a- Jízdní pruh 

at-tramvajový pás 

ach-pruh pro chodce v přidruženém dopravním prostoru 

ac v PP- jízdní obousměrný pás v přidruženém dopravním prostoru 

v- varovný pás  

s- signální pás 

h- hmatný pás 

b- Kontrastně odlišený pás na styku chodníku a obrubníku tramvajového pásu 

Snížený obrubník 

Obrubník s funkcí vodící linie a o minimální výšce 0,06m  

Vodící linie tvořená zástavbou 

 

 

Příklad řešení křižovatky z hlediska prvků pro nevidomé lidi 
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Hmatné prvky v Braillově písmu  

Mým dalším tématem jsou hmatné prvky obsahující informace buď to v Braillově písmu, nebo 

v latince, ta je avšak tyflograficky upravená. Další formou hmatných prvků jsou tyflografické mapy a 

plánky, či schémata historických památek. S Brailovým písmem se můžeme setkat na štítcích na 

některých tramvajových či autobusových zastávkách (pravá strana, přibližně 135 cm nad zemí- př. viz 

foto níže). Na tomto štítku se je napsán název zastávky, číslo linky, a kterým směrem jede a jestli jde 

o noční nebo denní spoj. Další místo kde se štítky vyskytují, jsou zábradlí u schodišť na nástupiště 

(např. na Hlavním nádraží v Praze- viz foto níže). Ale můžeme se s ním setkat i na úřadech nebo 

v podchodech.  Štítek se umisťuje na stranu, směrem ke stěně až zespodu madla. Je tak chráněn i 

před vandaly. Můžeme se setkat i s výstupky na zábradlí informující o počtu podlaží. V tomto 

případě se jedná o poměrně snadnou úpravu, která také může zlehčit pohyb po budově. Jako řešení, 

které dokonce přináší jednodušší a lepší poznání prostoru, jsou plány a mapky s tyflografickou 

úpravou. Tedy takové, které jsou rozlišitelné i pomocí hmatu, popisky též mohou být v latince avšak 

reliéfně vystupující z plánku. Skládá se z mělkých čar, dobře hapticky čitelných. I běžnému člověku 

tak může být orientace lépe přiblížena. Jako přiklad jsem chtěla uvést mapku na stanici metra Skalka, 

avšak poté co jsem na Skalku dorazila jsem zjistila, že z mapy zbyl pouze rám, proto jsem se 

rozhodla jako příklad uvést mapu z Brněnského autobusového nádraží Zvonařka (viz foto níže). 

Tyflografické mapky existují, též tištěné na papír. Například v minulosti bylo možné se setkat 

s publikací tyflografických mapek stanic pražského metra, ale jedná se o staré výtisky, které jsou 

dnes již zastaralé. Nicméně při dnešní vyspělosti techniky, by se jednalo o poměrně snadný úkon, 

tyto oblasti znovu zpracovat do aktuálních map. Věřím, že se toto dnes jen okrajové odvětví 

kartografie rozšíří a zdokonalí. Na druhou stranu mnoho nevidomých se raději spojí s tyfloservisem, 

kde jim konkrétně popíšou cestu. Nakonec bych zmínila, že s popisky je možné se také setkat ve 

výtazích.  

7 

Akustické prvky 

Dalším podstatným tipem komunikace okolí s nevidomým jsou akustické prvky. V první řadě 

bychom se zabývali snad nejznámějším typem akustické signalizace a to zvukovým signálem na 

přechodech.  

 Zvukový signál na přechodech 

Je prvek, kterého si byli vědomi téměř všichni respondenti. Je rozlišen na 2 základní typy: 

„volno“ a „stůj“. Volno je značeno pravidelným ťukání o frekvenci 8 Hz. Pak tepy s frekvencí 1,5 Hz 

informují o svícení červené barvy. U přechodů pro chodce kde by bylo možné zaměnit akustickou 

                                                             
7 Obrázek je ze zdroje: http://is.muni.cz/th/184650/prif_m/DP.pdf 

Štítek s Braillovým písmem na 

Hl. nádraží 
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signalizaci jednoho přechodu s jiným, je tento přechod doplněn o další prvek v podobě, tlačítka pro 

chodce8 s přizpůsobením po delším stisku nakrátko vypojit akustické signály u okolních přechodů, aby 

tak nedošlo k záměně signálu. Tak si může být nevidomá osoba jista, že se nezmýlí při určování 

signalizace „volno“. Někdy bývají přechody doplněny o modré tlačítko, které je označeno jako pouze 

pro nevidomé nebo tlačítko pro slepce (foto viz níže). To zastává totožnou funkci jako dlouhý stisk 

speciálně upravených tlačítek pro chodce. Také tlačítko číslo 5 na vysílačce typu VPN (bližší info. níže 

v odstavci dálková akustická signalizace). Aktivuje zvukový prvek na dopravní signalizaci. Frekvence 

800-1000 Hz oproti tomu patří signalizaci na styku ŽDC9 a přechodu pro pěší. Zde lze signalizaci také 

zapínat pomocí VPN (tlačítko 5).  

 

 Dálková akustická signalizace 

A teď se pomalu dostáváme k dálkové akustické signalizaci. Abych vám tuto problematiku více 

přiblížila, jedná se o vysílačku typu VPN (foto viz níže). A to buď ve formátu VPN 01 jako 

samostatný prvek s šesti tlačítky nebo VPN 03(viz foto níže), zabudovaný v rukojeti bílé hole avšak 

opatřený pouze 3 tlačítky ovládání. Tyto vysílačky fungující na frekvenci 86,790 MHz. VPN 01, 

Krabička o rozměrech pouhých 46 x 85 x 21 mm a váze 60 g, je schopna komunikovat s akustickými 

orientačními a informačními majáčky (majáček- viz foto níže) a dalšími prvky v MHD. Dostáváme se 

tak k bližšímu popisu funkcí vysílačky VPN 01 a ovládání tohoto přístroje. Pomocí tlačítka 1 zpustíme 

krátkým stiskem jednorázovou zvukovou odezvu majáčků v dosahu vysílače. Po delším stisku 

docílíme opakování zvukové odezvy v intervalech 3 vteřin po dobu 1 minuty. Jak bude vypadat zvuk 

vydaný majáčkem, závisí na prostředí: pokud se jedná o úrovňové vstupy tak můžeme očekávat zvuk 

v této podobě: „I-Á“10. Pokud se ale jedná naopak o mimoúrovňový vstup „BRLM“. V neposlední řadě 

je také třeba zmínit se o zvuku typickém pro eskalátory, tím je: „CINK“. Druhé tlačítko nám zajistí 

doplňkové informace (např. jaké je rozložení prostoru po vstupu do budovy, též aktivace režimu 

hlášení chodu eskalátorů). Třetím tlačítkem si zajistíme informaci o číslu linky a směru jízdy 

dopravního prostředku. Pomocí čtvrtého naopak předáváme informaci řidiči dopravního prostředku o 

nastupování nevidomého člověka. U nejnovějších typů tramvají: 14T a 15T se pomocí čtvrtého 

tlačítka otevírají dveře jako i u jednotky ČD 471(City Elefant) a 814 (Regionova), jakož i u souprav na 

trasách C a A pražského metra. (Dalšími funkcemi ovládanými tímto tlačítkem je vysunutí plošiny pro 

                                                             
8
 Na náměstí Míru se v současné době testují 2 novinky. Z našeho pohledu je důležitější funkce, díky níž semafor určí míru hlasitosti 

v okolí a následně podle ní upraví i hlasitost svého „ťukání“. Druhou je rozšíření funkce návěsti „stůj“, která v období „volno“, 
odpočítává vteřiny do konce signálu“volno“.  
9 Železniční dopravní cesta 
10 Konkrétní ukázky zvuků naleznete na http://www.sons.cz/docs/bariery/ 

Tlačítko pro slepce 
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vozíčkáře a registrace do lístkových registračních systémů). Šesté tlačítko slouží k získávání informací 

z informačních stojanů (př. Hl. nádraží- viz foto níže). Avšak já bych navrhovala 7. funkci v podobě 

bočního tlačítka s pojistkou k rozeslání na okolní přijímače v několika frekvencích žádost o pomoc, 

jednalo by se o něco jako tlačítko poplachu. Systém by fungoval asi takto: majáčky v dosahu by 

reagovali výstražným zvoněním. Nejlepší by ale bylo, kdyby přímo do vysílače byl zabudován malý 

reproduktor, avšak to by zabralo jistý prostor a zvýšilo by to hmotnost tohoto přístroje. VPN 03- 

jedná se o zjednodušenou verzi vysílačky VPN 01, zabudovanou v držadle bílé hole. Po stisknutí 

horního tlačítka můžeme očekávat stejnou reakci jako u tlačítka jedna u typu VPN 01. Střední tlačítko 

představuje funkce tlačítka čtyři na VPN 01. Veškeré ostatní funkce jsou obsaženy pod spodním 

tlačítkem. 

11 

   

Teď bych se krátce zabývala majáčkem. Jak jsem již naznačila před okamžikem, jedná se o 

vysílač, který má za úkol nevidomého člověka „přivolat pomocí určitého trylku, či zvuku k majáčku a 

tím ho bezpečně provést rizikovým prostředím nebo mu v něm tak usnadnit orientaci. Další funkcí je 

                                                             
11 Zdroj obrázku VPN 01 VPN 03: http://pomucky.blindfriendly.cz/pomucky-pro-usnadneni-mobility.html 
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informovat, jaké překážky na nevidomého čekají po projití kolem majáku, avšak hlavně o přidaných 

hodnotách, jako jsou například dopravní prostředky, které v dané oblasti jezdí. 

Systém GPS 

Obrovskou výzvou do budoucna je systém GPS. Bylo by nutné několik úprav, aby bylo možné 

plánovat trasu a komunikovat s jímačem GPS signálu foneticky. Má představa o ovládání by byla na 

snadném principu pomocí několika tlačítek pro rychlou volbu a poté pomocí typografické klávesnice 

zabudované v GPS přijímači nebo na základě rozpoznání slov a pokynů, by bylo možné zadat začátek 

a cíl trasy. Poté by nám přístroj nastavený pro slepecký režim, sděloval po stisknutí hlavního tlačítka, 

jenž slouží pro rychlou volbu, v jaké části trasy se nalézáme, kdy máme odbočit a také jaké překážky 

a prvky pro nevidomé se dále v naší trase vyskytují(tito informace by byly postupně zahrnovány do 

systému slepeckých map). Další funkcí by bylo nouzové tlačítko, které může nevidomý použít 

v případě nesnází, bylo by přímo napojeno na službu podobnou seniorské, z jednoduchého důvodu 

jelikož se jedná také o rizikovou skupinu.  

Ultrazvukové vyhledávače překážek  

Jedná se o přístroj využívaný a potřebný při pěší dopravě, funguje na principu odrazu 

ultrazvukových vln12, které se následně převádějí na slyšitelnou frekvenci zvuku nebo ve vibrace. 

Tento přístroj je zaměřen převážně na překážky nerozeznatelné bílou holí. Jedná se o 2 typy: 

ultrazvukové brýle (viz. foto níže) a ultrazvukový vyhledávač překážek RAY (viz. foto níže). 

13 

 

Vodící psi  

Jedná se o nejvěrnější, ale i nejnáročnější pomůcku, jelikož jí musíte věnovat čas. Vodící psi 

jsou využíváni napříč historií, avšak první písemné záznamy o výcviku psů nalezneme až z roku 1780. 

Vodící psi jsou speciálně školeni a napomáhají nevidomému s orientací v prostoru. Přestože většinou 

mají výbornou schopnost orientace, ale i je může něco na cestě překvapit, obzvláště pokud ji jdou 

poprvé, proto je nutné se nespoléhat jen na tuto pomůcku, ale doplnit ji i ostatní, převážně bílou holí. 

Pes může být připojen k nevidomému člověku, buď to pomocí kovového nebo popruhového vodiče. 

Pro výcvik se používají převážně tato plemena: Labradorský retriever, Flat coated retriever, Královský 

pudl, Labradoodle, Německý ovčák a Bílý švýcarský ovčák. Poté co projdou roční převýchovou a 

                                                             
12 v podstatě si to lze představit jako sonar 
13 Fotky na této straně jsou ze zdroje: http://pomucky.blindfriendly.cz/pomucky-pro-usnadneni-mobility.html 
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následně půl ročním (někdy i delším) výcvikem by měli být schopni, vyhýbat se překážek a 

upozorňování na ně. Zastavení se a upozornění např. na přechod, silnici a schody. Ale převážně by 

měl být disciplinovaný a měl by výborně zvládat povely a orientaci nehledě na hlučné, potažmo pro 

něj nepříjemné prostředí. Tím nejpodstatnějším rysem avšak je, že takový pes by měl své 

zaměstnání-poslání dělat rád, to je jediná cesta jak docílit maximální oboustranné shodě a pomoci. 

Komunikace 

Mým posledním a asi nejspornějším tématem patrně bude komunikace lidí pracujících 

v dopravě, avšak i běžných cestujících s nevidomými lidmi. Jedná se o problém založený na 

předpokladu, že situaci, ve které se nevidomý člověk nalézá, nemůžeme pochopit, pokud ji alespoň 

částečně nezažijeme, nebo nepronikneme do jejich problémů, alespoň pomocí rozhovoru s nimi. 

Ostatně Země je jen jedna a tak ji nemáme právo dělit na různé světy. I z těchto důvodů jsem se 

rozhodla pro tento projekt, v rámci něhož jsem provedla několik rozhovorů s nevidomými lidmi. 

Následně i samotná osobní zkušenost v podobě prožití 24 hodin v nevidomosti díky projektu 

HANDin14. Dle mého názoru nejefektivnější způsob jak zjistit jak je možné pomoci je pochopit 

problémy a situace spojené s těžkým postižením zraku. Často se mnoho lidí dopouští chyb, jako jsou: 

taktní mlčení a využívání ukazovacích zájmen nebo podávání (např. lístku) a s očekáváním, že si ho 

nevidomý vezme sám. Stává se, že nám uklouzne slovo- uvidíme nebo je to tam napsané (ovšem 

opomínáme, že jen v latince). Je třeba lidi pracující v hromadné dopravě, alespoň trochu proškolit jak 

se k nevidomému jakož i jinému člověku s hendikepem chovat, což v případě železnice nebyl problém, 

díky poměrně malému množství dopravců na ŽDC v ČR. Naopak mnohé problémy skýtá autobusová 

doprava, která je značně roztříštěná mezi mnoho na sobě nezávislých dopravců, a proto je jednání 

s nimi složitější. Kromě toho v několika rozhovorech s různými nevidomými lidmi jsem zjistila, že 

jednou z věcí, které hodnotí záporně, je zastavování několika tramvají nebo autobusů za sebou. 

Nevidomí tak často nemá možnost nastoupit do linky, které potřebuje. Přesto, že by řidiči měli 

zatavovat podruhé na počátku zastávky, když vidí bílou hůl. Jak jsem již v souvislosti s vodícími 

liniemi na stanicích metra zmínila, zastávala bych informační kampaň v podobě plakátů na inzerční 

ploše v dopravních prostředcích, jakož i na nádražích a zastávkách. Poměrně často se můžeme 

setkávat se špatným provedením signálních a varovných pásů, někdy se jedná pouze o kosmetické 

chyby, jindy, ale jsou mnohem závažnější, jako například vodící pás směřující přímo doprostřed 

frekventované křižovatky. Proto i zde bych upozornila na často nedostatečnou informovanost, ať už 

projektantů nebo stavebních firem. Přitom by stačilo tak málo- přečíst si vyhlášku 398/2009 Sb. 

Přílohy 1. a řídit se dle ní.  

Poděkování 

Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali mé práci. A pokud k tomu budete mít jen trochu 

možnost a budete s některými výhradami nebo myšlenkami tohoto dokumentu souhlasit, prosím šiřte 

ho dál, protože jeho cílem je informovat o tom, jak je možné pomoci a zlepšit kvalitu dopravy pro lidi 

s hendikepem. Nakonec bych ráda poděkovala především panu magistru Viktoru Dudrovi, vedoucímu 

metodického centra odstraňování barier SONS, a to nejen za poskytnutí materiálů, z nichž jsem mimo 

jiné čerpala, avšak v první řadě za poskytnutí rozhovoru a přiblížení situace nevidomých lidí v ČR. 

Jako dalšímu bych ráda poděkovala vedoucímu projektu HANDin Tomáši Haasovi. Dále těm, kteří 

                                                             
14 Více informací na http://www.handin.cz/ 
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trpělivě vyplnili můj dotazník zabývající se informovanosti lidí o prvcích pro nevidomé v dopravě. 

Avšak můj dík patří všem, kdo se rozhodli po přečtení tohoto textu více uvažovat nad problémem 

nevidomosti a důsledky tohoto hendikepu na cestování a dopravu. 

Zdroje:  

rozhovor s panem magistrem Viktorem Dudrem  

osobní zkušenosti z 24 hodin nevidomá, díky projektu HANDin 

vyhláška 398/2009 Sb. Přílohy 1. 

Dokumenty: Opatření na podporu samostatného a bezpečného pohybu pro zrakově znevýhodněné na 

ulici a v dopravě 

Skripta: Ing. Bc. Dagmar Kočárková; Ing. Josef Kocourek, Ph. D.; Ing. Martin Jacura: základy 

dopravního inženýrství  
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