
ČTEME, I KDYŽ NEVIDÍME 



Zvukové knihy z KTN K. E. Macana 

• Jsou určeny výhradně pro nevidomé 
a slabozraké 

• Podmínkou je doporučení lékaře 

• Jsou pro čtenáře zdarma 

• Zvukové knihy nakupujeme od roku 
2015 

• Formát MP3 na CD nebo nahrajeme 
na externí zařízení většinou flash 
disk 

• 694 zvukových knih (k 24. 8. 2018) 



Audioknihy 
• CD, MP3 na CD, audiokazety, gramofonové desky 

• Jsou k dostání v běžné vydavatelské síti 

• Určeny pro všechny čtenáře 

• 1 203 audioknih (k 24. 8. 2018) 

• Donášková služba pro klienty S-centra Hodonín 

 

 

 



• Knihy do ouška (2013)  

• Čteme ušima (2014 a 2015)  

• Den pro dětskou audioknihu (2015)  

• Den s audioknihou (2016 a 2017)  

• Středy s audioknihou (2016)  

• Audiostop (2017)  





Portál FriendlyVox 

• Ozvučený webový portál jehož cílem je  
     zpřístupnit nejčastěji využívané internetové služby bez         
     nutnosti užití zraku 
• Je navržen speciálně pro potřeby uživatelů se zrakovými 

problémy 
• Lze nainstalovat na jakýkoliv počítač s prohlížečem Google 

Chrome 
• Všechny funkce jsou zdarma 
• Portál pracuje na principu cloudu, a je k němu zajištěna 

provozní podpora včetně hotline 
• Provoz od roku 2014 zajišťuje společnost TurboConsult s.r.o.   



FriendlyVox - služby 
• E-mail včetně správy kontaktů 
• Zpřístupňuje Wikipedii, Youtube  
• Přístup k vybraným zpravodajským serverům  
• Přístup k deníkům MF Dnes a Lidové noviny 
• Přehrání televize a rádia 
• Informace o počasí a jízdních řádech 
• Propojení na ChromeVox 
• Vyhledávač Google 
• Servisní organizace – Tyfloservis a TyfloCentrum 
• Jednoduché ovládání pomocí funkční klávesy F1, F2, F3 

klávesy Enter a ESC a kurzového kříže, tzn. Šipky 
nahoru/dolů/doprava/doleva 



Kamerové lupy 
ČTECÍ MYŠ Bierley mouse USB 

• Ergonomická kamerová lupa v provedení myši do ruky 

• Vhodná pro čtení novin a knih nebo prohlížení časopisů 

• Lze připojit k televizi nebo počítači 

• Programové vybavení: program AMCap 

Kamerová lupa PRISMA 

• Přenosná kamerová lupa 

• Připojení k běžnému televizoru a zvětšený obraz se objevuje 
na TV obrazovce 

• Umožňuje čtení novin a knih, psaní  

     (vyplnit formulář, podepsat se, luštění  

      křížovek, kreslení) a drobnou ruční práci 

 



Simulační brýle 
• Sada 10 ks simulačních brýlí, které přibližují oční vady 

Omezení zorného pole 
1) Úplná ztráta periferního vidění 
2) Ztráta poloviny zorného pole obou 

očí levostranná 
3) Ztráta poloviny zorného pole obou 

očí pravostranná 
 Ztráta zrakové ostrosti 
4) Snížená zraková ostrost v poměru    

přibližně 6/18 
5) Snížená zraková ostrost v poměru od 

3/60 do 1/60 
6) Nezaostřený zrak při rozptylu a 

odráženém světle 
7) Snížená zraková ostrost  v poměru 

menší než 1/60 (pohyb rukou, nebo 
méně) kompletní ztráta centrálního 
vidění se zbytky periferního vidění 
 

Omezení zorného pole a ostrosti vidění 
8) Oboustranné poškození sítnice 

způsobující nerovnoměrnou ztrátu 
ostrosti vidění 

9) Ztráta binokulárního vidění – 
projekce světla pravého oka přibližně 
na 6/18 levého oka 

10) Ostrá ztráta vidění zanechávající 
pouze citlivost na světlo 

 



Děkuji za pozornost 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Kundratová 

citarna@knihovnahod.cz 


