
Návrh na seznam kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením 
 
  
Signalizace zvuku v prostoru pomocí záblesků či vibrací  
Signalizační zařízení 
obsahující  
a) senzory,  
b) centrální jednotku,  
c) signalizátory (přenosné či 
stabilní)  

Signalizace zvonění telefonu, 
domovního nebo bytového 
zvonku, zvuk telefonu (pevné 
linky i mobilu), příchozí 
SMS; klepání na dveře;  
pláče dítěte; alarmy - 
upozornění na vytékající 
vodu či na požár; apod. 

Výrobce např.  společnost 
Humantechnik, Bellman, atd. 
Pozor: různé cenové relace 
odrážejí i různou kvalitu! 
Nevyplatí se "vybrat jen to 
nejlevnější", nemá to stejné 
funkce! 

Signalizace času – zařízení nahrazující zvukové signály pomocí záblesků či vibrací  
Vibračně-zábleskový budík 
(zabudovaná součást 
systému, nebo cestovní)  
vibrační náramkové hodinky  
vibrační BT náramek 
vibrační polštářek 
vibrační krabička na léky 
vibrační "minutka"  

Náhrada budíku; měření času 
při praktických činnostech    

Sluchově postižená osoba 
potřebuje těchto pomůcek 
někdy několik. 
Jeden systém buzení 
zabudovaný k lůžku, druhý 
cestovní. Pro chronické 
pacienty je určen vibrační 
dávkovač léků. 
Vibrační minutka je určena 
jako pomůcka proty, kteří 
neslyší například zvukové 
znamení ukončení 
mikrovlnky, nebo 
automatického vypnutí 
sklokeramické desky či 
trouby, a pod. 

Pomůcky pro komunikaci a orientaci, pro vzdělávání, pracovní uplatnění 
Telefon pro nedoslýchavé a 
doplňky k němu pro efektivní 
využití zbytků sluchu 

Telefon vč. vybavení 
světelnou signalizací, 
zesilovačem zvuku a  
indukční smyčkou, možnost 
doplnit HF sadou 

 

Fax  
 

Zejména pro starší osoby, 
které neovládají složitější  
telekomunikační zařízení 

 

Zařízení pro dálkový přenos 
obrazu (webkamera, 
videotelefon)  
 

Zařízení umožňující 
komunikovat pomocí 
znakového jazyka 

 

Stolní nebo přenosný osobní 
počítač včetně DVD 
mechaniky, grafické a 
zvukové karty, modemu, 
síťové karty, operačního 
systému, monitoru, 
klávesnice, myši, 
reproduktorů, programového 

Zařízení na získávání a 
zpracovávání informací a na 
komunikaci;  
zařízení nahrazující telefon 
pro těžce sluchově postižené, 
kteří jsou odkázáni výlučně 
na psaný text (komunikace 
formou SMS je pro účely 

Osoby se sluchovým 
postižením mají vesměs 
levné pomůcky, na které 
bude moci žádat příspěvek 
jen opravdu nízkopříjmová 
rodina. 
Doporučujeme počítač za 
určitých podmínek zachovat, 



vybavení na práci s 
dokumenty a pro přístup na 
internet) 
 

vzdělávání a získání a 
udržení pracovního místa 
nedostatečná!) 
 

opravdu nutně jej potřebují 
maminky s malým sluchově 
postiženým dítětem. 
i kdyby jiný rodinný 
příslušník měl svůj PC, nelze 
jej obsadit denodenním 
cvičením výslovnosti 
sluchově postiženého dítěte 
nebo pro jeho slovní rozvoj, 
dítě též získává pomocí PC 
gramotnost a seznamuje se s 
jazykem...  Rodiče za pomoci 
PC mohou cvičit i jazyk 
znakový.  
napojením na iternet mohou 
přes videokameru 
komunikovat znakovým 
jazykem, tento jazyk si 
osvojovat jak děti, tak i 
dospělí...  

TV s možností napojení na 
internet s běžnou klávesnicí  
pro účely komunikace. pro 
ty, kteří nemají PC či 
nechtějí žádat o počítač,  
 
 
 

Obrazovka TV je velká, lze 
připojit klávesnici, takže lze 
písemně komunikovat, aniž 
by člověk měl PC. Opět je 
možnost volby velikosti 
písma (starší lidé). Přístroj je 
schopen přenášet zvuk 
(příslušenství je kamera a 
mikrofony).  
 

Tyto televize jsou dražší, je 
možno brát je jako ekvivalent 
k dřívějšímu příspěvku na 
TV s teletextem. (Jakmile se 
TXT stal běžným vybavením 
každé TV, přestal se 
příspěvek na TV dávat.) Zde 
se zase jedná o nadstandard, 
který však může SP hodně 
pomoci. Navíc je to vhodná i 
varianta k diskutovaným 
počítačům. 

Bezdrátové zařízení pro 
přenos zvuku (systémy FM , 
infra, bluetooth a indukční 
přenos), obsahující 
vysílač a přijímač, 
 
 

Zařízení umožňující poslech 
se sluchadly či kochleárním 
implantátem i přímo bez 
nich. Použití k napojení na 
audiosystémy v domácnosti 
(rádio, televizor) i jako 
samostatný okruh s možností 
přímého poslechu nebo 
napojením do audiosystémů  
v hlučném prostředí (škola, 
studium, zaměstnání); 
usnadňuje porozumění řeči 
v místech se špatnou 
akustikou, neruší poslech 
jiným osobám 

Umožní i binaurální poslech, 
dle dispozic uživatele. 

Osobní zesilovač 
 
 

Vyhoví pro  všechny ztráty 
sluchu - od lehké až pro 
těžkou. 

Pro osoby, které sluchadlo 
nemohou nosit (nezvládají 
nasazení a obsluhu sluchadla, 



Vhodné i pro komunikaci u 
lékaře a na úřadech. 

mají alergii na koncovky, 
nesnesou jakýkoliv předmět 
ve zvukovodu atp.).  

Osobní indukční smyčka  
 

Pro přenosná zařízení 
(notebooky, tablety a CD a 
MP3 přehrávače, mobily aj. 
ale také "normální" vhodné 
telefony).  
Může být jako sestava 
smyčka/zesilovač/mikrofon a 
nebo jen smyčka. I pro těžké 
ztráty sluchu. 

 

Software kk PC - pro edukaci a reedukaci sluchu a řeči  
softwarové vybavení pro  

a) edukaci a reedukaci 
sluchu a řeči 

b) výuku znakového 
jazyka  

c) odezírání 

doplnění vhodné k počítači 
již pro děti od útlého věku; 
pro rodiče při osvojování 
jiného komunikačního 
prostředku než je mluvená 
řeč; pro ohluchlé osoby 

 

Signální pes (netrváme na tomto požadavku) 
Signální pes Pomáhá  rozlišovat zvukové 

signály - alarm - upozornění 
v nebezpečí, vytékající voda, 
praskání ohně, blízkost cizí 
osoby, zvonění zvonku, 
telefonu, faxu, budíku, na 
lidské hlasy; volání jména 
sluchově postiženého; 
vypnutí rychlovarné konvice 
či mikrovlnné trouby; 
upozorňuje na zvuky u 
vaření, které jsou signálem u 
slyšící osoby pro okamžitý 
zásah; upozornění na příchod 
SMS zprávy (vibrace na stole 
nebo zvonění), zvuky při 
mimořádných událostech 
/zejména v noci, kdy se 
sluchově postižená osoba 
nemůže orientovat ani 
zrakem/ 

 

   
 
 

 


