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Kapitola 7

Kompenzační technologie

Leicester W. Farmer a Daniel L. Smith

Lidé se zrakovým postižením vyzkoušeli již mnoho metod a nástrojů, které jim 

se samostatným pohybem pomáhaly. V průběhu let bylo k dosažení různých úrovní 

bezpečného a samostatného pohybu využíváno zvířat, vidících lidí a přístrojů 

(např. hůlek a dlouhých holí). Dnes máme pro usnadnění pohybu v zásadě čtyři 

typy pohybových systémů nebo nástrojů. První z nich je druhý  člověk v roli 

průvodce. Další tři nejvíce používané a osvědčené zahrnují dlouhé hole, vodící psy 

a elektronické cestovní pomůcky (ECP)1.

Funkce těchto pohybových systémů a přístrojů tkví v poskytování informací o 

cestě ještě před tím než se na ni člověk vydá. Při využívání dlouhé hole a ECP by 

se měl člověk zajímat o typ pomůcky a o to, jaký prostor je konkrétní pomůcka 

schopná pokrýt. Zvládnutí pohybu představuje rozsáhlý systém, který souvisí 

s trojrozměrným prostorem, ve kterém je velmi důležité určení různých předmětů a 

povrchových nerovností. A prostřednictvím tohoto systému by se mělo docílit 

toho, aby člověk rozpoznal různé typy informací o okolí. Proto je získání mobility 

podle Blasche, LaGrowa a De l‘Aunea definováno takto:

Oblast nebo rozsah informací z okolí o volně průchodné cestě, předem 

poskytovaných chodci. Poskytnutá oblast pokrytí závisí ale na jedinečných 

funkcích každého z použitých přístrojů či technik. Míra ochrany a bezpečí závisí 

na proměnných typických pro konkrétního chodce2 (tj., schopnost reagovat na 

1 Dále již budu uvádět jen zkrácený název ECP pro elektronické cestovní pomůcky, tento název se zde vyskytuje tolikrát, že by 
bylo příliš zdlouhavé ho pokaždé znovu vypisovat celý. Navíc i v originále tohoto textu se celou dobu pracuje se zkráceným 
tvarem ETA pro Electronic Travel Aids.

2 V celém textu se hojně vyskytují slova travel a traveler, ne vždy se ovšem hodí použití českého překladu  cestovat či 
pohybovat se resp. cestující, cestovatel apod. Proto jsem tato slova nepřekládala jednotně, ale upravovala jsem jejich použití 
podle kontextu a podle toho, jak to do přeloženého textu zapadalo. 
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zjištěné informace, reakční doba, zrakové možnosti).

Úkolem takové pomůcky, jako je například dlouhá hůl, je předem informovat 

člověka o jeho bezprostředním okolí, (1) o předmětech stojících v cestě (tj. 

předjímání předmětů), (2) změnách povrchu, po kterém člověk jde (tj. předjímání 

povrchu), (3) celistvost povrchu, na který má člověk v nejbližší chvíli vstoupit (tj. 

předjímání umístění nohy). Při diskuzi o kompenzační technologii je důležité ji 

zvážit také v souvislosti s tím, jakou míru pokrytí pohybu a předjímání poskytuje.

Trénink pohybu, tak jak se o něm mluví v dalších kapitolách této knihy, zahrnuje 

mnoho částí, nicméně v oblasti kompenzačních technologií se zaměřujeme 

především na tři oblasti: prostředky, schopnosti a strategie. Tato kapitola představí 

prostředky usnadňující pohyb jako jsou ECP, dlouhé hole a systémy kompenzace 

pohybu (vodící psi jsou jako systém pohybu představeni v kapitole 8 tohoto 

vydání). Když uvažujeme o prostředcích, tak například, hůl sama o sobě je jen kus 

trubky nebo sklolaminátu a nikoho samostatně pohyblivým neučiní. Jsou to právě 

metody systematického používání hole, které holi dávají její důležitost. Když už si 

člověk tyto metody pomocí systematických učebních osnov výcviku (viz. Hill & 

Ponder, 1976; Jacobsen, 1993; Weessies & LaGrow, 1994) jednou osvojí, rozvíjí 

pak obratnost a dokonalost při aplikaci těchto metod používání dlouhé hole jako 

pomůcky (Blasch, 1994). Následující části předkládají informace o holích a 

klasifikují ECP podle významu  funkce pro orientaci a pohyb.            

Hole

Pro uspokojení různých potřeb a požadavků lidí se zrakovým postižením se 

vyrábí několik typů holí a cestovních pomůcek. Mezi běžně používané hole (viz. 

Obr.1) patří dlouhé pevné hole, teleskopické a skládací hole, bílé dřevěné hole 

(specialisté na orientaci a pohyb je obecně nedoporučují), ortopedické podpůrné 

hole, které se používají ve spojení s cestovními holemi. Hole jsou vyráběny 
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z materiálu jako je dřevo, hliníkové slitiny, sklolaminát, uhlíková vlákna, směsi 

různých materiálů, umělá hmota a nerezavějící ocel.

Hůl slouží k odhalení nebo předvídání tím, že rozšiřuje hmatový smysl 

uživatele. A to prostřednictvím přenosu informací o okolí a občasným poskytnutím 

fyzické opory.

Dlouhá hůl

Následujíce Hooverovy průkopnické snahy pracovali společně spotřebitelé, 

inženýři, výrobci a specialisté na pohyb na nepřetržitém vývoji dlouhé hole a na 

vylepšení technik a strategií uplatňovaných při jejím používání.

Mezi nejžádanější vlastnosti hole patří:

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

energie.

2. Dobré rozložení hmotnosti (rovnováha).

3. Nízká hmotnost, ale ne jako peříčko ve větru.

4. Silná, odolná, pevná a přizpůsobivá.

5. Vysoká viditelnost pro řidiče a chodce za denního světla i v noci, když je 

ozářena předními. světly vozidla.

Většina požadavků a specifikací skládací nebo teleskopické hole odráží ty u 

holí pevných. Konference z počátku a průběhu šedesátých let (MIT, 1963) vyústily 

v následující základní a unikátní specifikace skládacích nebo teleskopických holí :

1. Hůl musí být možné složit na kapesní velikost.
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2. Provedení musí obsahovat zařízení pro montáž podpůrné hole na 

dvoupalcový (5cm) přírůstek délky nad rozmezí 36 a 70 palců (91cm až 

178cm).

3. Hůl by mělo být snadné otevřít a zavřít, zajistit a uschovat jednou rukou a 

měla by přežít cyklus o rozsahu 5000 ohnutí, ten je určen na základě 

jednoročního používaní aktivním cestujícím.

4. Hůl musí mít jednoduchou povrchovou úpravu se součástmi, které 

nevyžadují specializované techniky.

5. Špička by měla být citlivá a odolná a vyrobená tak, aby se nelepila nebo 

nezachytávala v prasklinách nebo na hrubém povrchu.

6. Spoje by měly být samočisticí.

7. Hůl by neměla ke svému užívání vyžadovat nový výcvik.

Špičky holí

První špičky dlouhých holí se vyráběly ze snadno dosažitelných dřevěných 

hmoždinek. Uživatelé shledali tyto špičky nevyhovujícími, protože měly tendenci 

lepit se k hrubým povrchům a při vyschnutí spadnout z hole.

Roky zkušeností od prvních pokusů o standardizaci Správou veteránů 

(Veterans Administration) přinesly mnoho druhů a stylů hrotů špiček holí. Původní 

normy Správy veteránů (VA) popsaly 3,25 (8,25 cm) palce dlouhou, polyamidovou 

tyčku o průměru 0,5 palce (1,27 cm) s 1, 25 palcovými (3,18 cm) závity k vložení 

do hole, 2 palce (5,08 cm) zůstanou nechráněné. Specifikace uvedená výše 

popisuje dnešní špičku hole, s výjimkou konce se závitem. Mnoho běžně 

dostupných holí obsahuje polyamidovou špičku s rozdělením na konci, upevněnou 

gumovým klínem, který rozšiřuje rozdělení, aby poskytl pohodlné třecí připevnění 

pro vložení do tubulu hole.
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Další běžná špička hole je větší, 0,625 palců (1,6 cm) v průměru vyvrtaná 

polyamidová špička, která se nasune přes násadu hole. Na trhu je i mnoho dalších 

špiček holí, viz. níže:

1. Polyamidová špička s větším průměrem tvarem podobná pěnovým 

bonbónům marshmallow nebo kloboučku houby.

2. Zakřivená verze polyamidové špičky o průměru 0,5 palce (1,27 cm), ve 

které je špička nahřáta a ohnuta v úhlu 100°tak, že spíše než špička, klouže 

po zemi zakřivené rameno (La Grow, Kjeldstad, & Lewandowski, 1988).

3. Kovová klouzající špička,  podobající se kolečkům od židle, která je 

připevněna gumovou spojkou. Tato špička je většinou dodávána do 

sklolaminátových holí a může být za pomoci redukční přípojky použita i na 

jiné dlouhé hole.

4. Špička ve tvaru marshmallow, která je připevněna k valivému ložisku tak, 

že špička se valí místo aby klouzala, když se houpe dopředu a zpět před 

uživatelem.

5. Špička ve tvaru marshmallow připevněná zpětnou pružinou, která se smrští 

směrem k holi, pokud špička uvízne v prasklině.

6. Větší kuličková špička s vnějším průměrem 2 palce (5,08 cm), která klouže 

přes standardní polyamidovou špičku.

Cestující se zrakovým postižením často dávají přednost jedné ze shora 

zmíněných špiček hole, ale existuje jen málo empirických důkazů na podporu 

výběru nejlepší špičky hole. Fisk (1986) sebral informace týkající se názorů 

zrakově postižených cestujících na fungování špičky ve tvaru marshmallow. 

Všechny objekty vyjádřily pozitivní mínění v situacích, kde se využívá ustálené 

dotekové metody. Ačkoli všechny objekty řekly, že si opatří nebo budou 

pokračovat v užívání špičky ve tvaru marshmallow, studie požadovala pouze 
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názory spotřebitelů. Nebyly ale shromážděny žádné informace o skutečné 

efektivitě špiček nebo technik užití hole.

LaGrow a kol. (1988) provedl studii s 15 vidícími subjekty, které měli 

zavázané oči a nenašel dostatek statistického významu mezi zakřiveným, 

zakulaceným (marshmallow) a cylindrickým (ve tvaru křídy) provedením špiček. 

Tři testované proměnné byly přilnavost, detekce obrubníku a plynulá chůze. Studie 

neměla statistický význam, což mohl být následkem toho, že studie byla 

podhodnocena, protože byla proveden pouze s 15 osobami. Vyskytla se statistická 

významnost, která podporuje názor těch, kteří dali přednost zahnuté špičce před 

špičkou cylindrickou a až poté špičce ve tvaru marshmallow.

Držadla holí

Výrobci použili při výrobě  dlouhých holí různé typy držadel včetně  golfových 

gumových držadel, pružné umělé hmoty, obalů z kůže a napodobeniny kůže a 

různých druhů pásek. Preference uživatelů při výběru hole se liší a mohou být 

částečně založené na provedení držadla. Instruktoři jsou odpovědní za seznámení 

studentů s různými provedeními holí.

Velmi dobře viditelné hole

V ideálním případě by všechny hole měly být navrženy tak, aby byly vidět ve 

dne, v noci a za riskantních povětrnostních vlivů, jako je například déšť, mlha a 

sníh. Ačkoli „zákony o dlouhé holi“ (long cane laws) nařizují, že hole mají být bílé 

s červeným hrotem, viditelnost hole v noci závisí na schopnosti hole odrážet 

světlo, a nebo na případném vnitřním osvětlení hole.

Franck (1990) společně s řidiči studoval ve venkovském prostředí viditelnost 

holí v noci. Zjistil, že hole pokryté odraznou mikrospektrální páskou Reflexite AP 
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1000M bylo vidět na téměř dvakrát větší vzdálenost (až na 0,2 míle) než hole 

pokryté odraznou páskou Scotchlite se skleněným lemem.

Do jedné hole bylo, s cílem zvýšit viditelnost až na 2 míle, integrováno jasné 

synchronní světlo. Další vynálezci se pokusili využít ke zlepšení viditelnosti 

osvětlenou vláknovou optiku. Ať jsou tyto metody osvětlování využity či nikoliv, 

cestující by se neměl zříci odpovědnosti za bezpečnost a povědomí o okolí. Mnoho 

lidí navrhlo zlepšující zařízení, která by uspokojila potřeby lidí se zrakovým 

postižením. Většina těchto vynálezů se kvůli nedostatku vědomostí o pohybu, 

špatně formulovaným nápadům, a nebo kvůli nedostatku testování v terénu, 

nedostala dále než do stadia prototypu.

Výhody a nevýhody

Dlouhá hůl, včetně pevných a skládacích, je  nejběžněji používanou pomůckou 

pohybu  a usnadňuje bezpečný a nezávislý pohyb většiny lidí se zrakovým 

postižením. Pokud se využívá společně s náležitým výcvikem, je užitečným a 

účinným přístrojem pro pohyb. Je to velmi dobře ovladatelná pomůcka, která 

umožňuje průzkum okolí bez přímého kontaktu rukama.

Dlouhá hůl je spolehlivá, trvalá a do značné míry ji neovlivňuje nepříznivé 

počasí a teplotní podmínky. Většina jich nevyžaduje žádné příslušenství a kromě 

příležitostné výměny opotřebeného hrotu a lanka u skládací dlouhé hole prakticky 

žádnou údržbu. Hůl se dá přizpůsobit většině fyzických specifik uživatelů a 

v některých případech jejich zvláštním potřebám.

Avšak existují i nevýhody specifické pro dlouhou hůl a její užívání. 

Neposkytuje dostatečnou ochranu proti nárazu vyšších partií těla (Suterko, 1967). 

V nedávné studii zjišťovali LaGrow, Blasch a De l’Aune (1997) účinnost dotykové 

techniky při podání předběžných informací o povrchu a umístění nohy. Předjímání 

místa, kam člověk vkročí definovali jako dichotomickou proměnnou, ve které „se 
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o předvídání místa, kam bude noha položena říká, že se objevuje v případě, že 

člověk šlápl na povrch, o kterém ho v předstihu informoval konec hole.“ 

Předjímání umožňuje přímý kontakt povrchu špičkou hole a vyhodnocuje se při 

každém kroku a položení nohy. Za použití biomechanické analýzy studie odhalila, 

že předjímání umístění chodidla nikdy žádný z účastníků nedosáhl. Subjekty byly 

certifikovaní specialisté na orientaci a pohyb, kteří používali dotykovou metodu 

tak, jak ji popsali Hill a Ponder (1976). I při stálém kontaktu, bylo dokonalé shody 

dosaženo jen výjimečně. I pokud se předpověděly překážky a povrch, jen zřídka se 

objevilo i předvídání (předběžné ověření) umístění chodidla. Zdá se, že tento 

nedostatek je možné přisoudit spíše nedostatečnému zvážení délky hole a délky 

kroku než  tomu, že by uživatel nevhodně používal techniku hole. Nepřetržitá 

objektová analýza modelovým softwarovým programem RoboCane  ukazuje, že 

hůl a metody jsou velmi komplikované. Jak řekl Blasch a De l’Aune (1992), 

objektivním vyhodnocením je zřejmé, že  neexistuje jedna nejlepší technika. Místo 

toho představuje technika dlouhé hole dynamické spolupůsobení proměnných. 

Jinak řečeno, každá modifikace s sebou přináší kompromisní řešení předjímání 

předmětu, povrchu a toho, kam člověk šlápne; rozlišovacích schopností; 

odhalování povrchových nerovností reakční doby. Podle Blasche a De l’Auna 

(1992) uživatel hole nemůže, pokud používá jenom hůl, ať už ji používá jakýmkoli 

způsobem, získat kompletní pokrytí pohybu (obr.2).

Další nevýhodou je, že pevné provedení hole není možné složit a její uložení v 

místech, kde se hromadí více lidí, v hromadných a osobních dopravních 

prostředcích nebo při využití vidícího průvodce, může představovat problém. 

Kromě toho je zde ještě nebezpečí, že chodci v přeplněných oblastech zakopnou.

Špičky holí, které se rozbijí nebo opotřebují , se musí vyměnit. Silné větry 

mohou zasahovat do ovladatelnosti hole a dlouhá hůl není navržena jako hůl nosná 

nebo podpůrná. Špatně padnoucí hole (moc krátké nebo moc dlouhé) mohou 

poskytovat nesprávné informace o předjímání a detekci. A navíc to, aby se člověk 
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naučil dlouhou hůl efektivně používat vyžaduje rozsáhlý výcvik.

Kompenzační pomůcky pohybu

Před zavedením dlouhé hole používali specialisté na orientaci a pohyb nejprve 

kompenzační pohybové pomůcky. Tyto „prahole“ se používali ke dvěma hlavním 

účelům: jako ochranné zařízení pro děti, jejž je snadné se naučit používat 

(Bosbach, 1988; Foy, Kirchner & Waple, 1991; Kronick, 1987; Clarke, Salinato & 

Ward, 1994) a jako způsob, jak začít s rozvojem schopností, které by se později 

přesunuly na použití dlouhé hole (Kronick, 1987; Foy a kolektiv, 1991) (viz 

kapitola 13). Později se tato zařízení používala jako trvalé pomůcky pro ty, kteří 

nebyli schopni používat dlouhou hůl, například pro jedince s více postiženími nebo 

pro starší zrakově postižené lidi. Mezi lidi, pro které jsou kompenzační pomůcky 

určeny patří jedinci s omezenou stabilitou, sníženou koordinací, omezenými 

poznávacími schopnostmi a narušenými schopnostmi vnímání pohybu (viz 

kapitoly 14 a 16).

V zásadě jsou tato kompenzační zařízení navržena tak, aby poskytovala plné 

pokrytí celého prostoru před tělem a stálý kontakt s povrchem, čímž umožňují 

optimální hmatovou a sluchovou zpětnou vazbu. Většina provedení má vespodu 

nárazníkovou tyč, k zajištění širokého prostoru a pohlcení nárazů. Uživatel 

posunuje zařízení ve směru chůze a nepotřebuje tak sílu a koordinaci, která je 

nutná u dlouhé hole. Obrázek 3 ukazuje některá provedení předvedená na 

konferencích, v literatuře a ve výzkumných plánech. Mezi kompenzační pomůcky 

pohybu patří ty, které vyrábějí specialisté na orientaci a pohyb a méně pak zařízení 

průmyslově vyráběná jako je například Běž sám (WalkAlone) a Adaptační hůl 

(Adaptive Cane) vyráběná firmou Autofold.

Někteří specialisté studentům poskytují zařízení v podobě posuvné „T-hole“ ve 

tvaru koštěte, které zahrnuje volitelné madlo ve tvaru písmene T a kolečka, 
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zatímco jiní specialisté poskytují malý nákupní vozíky nebo jiné vozíky. Přístroje 

od firmy Autofold se vyrábí ve dvou rozebratelných nastavitelných velikostech 

(pro děti a dospělé). Jsou vyrobeny z hliníku, ze kterého se vyrábí letadla a kolečka 

jsou umístěna 12 palců od sebe. Výměnné vybavení zahrnuje dvoupalcová kolečka 

s kuličkovými ložisky, eurokolečka nebo kolečka s větším průměrem pro prostředí, 

kde jsou dlažební kostky, a zahnuté polyamidové špičky.

V některých případech  zaznamenali lidé se špatným držením těla při 

používání kompenzačních přístrojů jeho podstatné zlepšení (Kronick, 1987). 

Specialisté na orientaci a pohyb zaznamenali zlepšení pohyblivosti také u dětí 

předškolního věku (Foy a kolektiv, 1991; Kronick, 1987; Clarke a kolektiv, 1994).

Výhody a nevýhody

Pohybové kompenzační pomůcky mají mnoho stejných výhod a nevýhod jako 

dlouhé hole. Největší nevýhodou je těžkopádnost zařízení. To souvisí i 

s ovladatelností a uložením zařízení. Přístroje vyráběné firmou Autofold mají 

výměnné polyamidové kolejničky nebo kolečka, která umožňují v závislosti na 

prostředí, ve kterém se používá, delší životnost špičky.

Dlouhá hůl a pohybové kompenzační pomůcky mají dvě společné nevýhody: 

neschopnost snímat celý prostor, ve kterém se tělo pohybuje (prostor nad rukama), 

a přenos informací až v okamžiku kontaktu s předmětem – ne před ním! Pokud 

požadujeme lepší pokrytí pohybu, mohou řešení nabídnout elektronické cestovní 

pomůcky a sensorické  systémy .

Elektronické cestovní pomůcky

ECP je zařízení, které v určitém dosahu a vzdálenosti vysílá energetické vlny k 

prozkoumání okolí, zpracovává odražené informace a poskytuje uživateli jisté 
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informace o bezprostředním okolí. Zařízení by mělo prozkoumat bezprostřední 

okolí a poskytnout zjištěné informace srozumitelným a užitečným způsobem 

uživateli. Blasch, Long a Griffin-Shirley (1989) dále stanovili, že ECP jsou 

„zařízení, která přenášejí informace o okolí, které by za normálních okolností 

poskytl zrak, tak aby je mohly zprostředkovat jiné smyslové oblasti“. 

Zkušenosti, vyhodnocení a výpovědi spotřebitelů ukazují, že může být těžké 

prokázat zlepšení pohybu za pomoci ECP. Vyhodnocení ECP by mělo brát v potaz 

nejméně tři oddělené, ale propojené oblasti: funkce, které pomůcka poskytuje 

uživateli a pro které byla navržena; výhody, které spotřebitel pociťuje při jejím 

používání a omezené pokrytí prostředí dlouhou holí. ECP jsou obecně rozděleny 

do čtyř typů, které zhodnotíme v následující diskuzi.

Získávání a zobrazování informací o prostředí

I když některé ECP byly vytvořeny tak, aby reagovaly na okolní světlo nebo 

zvuk odražený od zachycených objektů, největší pozornost se v současnosti 

soustředí na systémy, které energii aktivně vyzařují. Tyto pomůcky využívají 

energii akustickou nebo elektromagnetickou.

Výzkumníci studovali i použití snáze získatelného zdroje infračerveného 

světla, diod, které vyzařují světlo (LED). Mims (1972) vložil infračervené LED do 

pomůcky, která se připevňuje na brýle, ta se však nikdy nedostala do výroby. Tento 

pokus o využití technologie LED by mohl být odrazovým můstkem k budoucím 

levnějším ECP Pro výzkum této technologie tu snad ještě stále je prostor.

Russell (1966), výrobce Lindsay Russell Pathsounderu a Kay (1974), výrobce 

Smyslové pomůcky uzpůsobené pro obě uši (Binaural Sensory Aid (BSA)), 

Zvukového průvodce Mark 11 (Sonicguide Mark 11), Trisensor a Kaspa, vyjádřili 

dvě opačná stanoviska k výstupu a výkonu zařízení. Zařízení Russella i Kaye, 

využívají pro detekci předmětu a snímání okolí ultrazvukovou akustickou energii. 
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Russell uvedl, že by pomůcka neměla zatěžovat uživatele složitými zvuky; měla 

by jen prostě zobrazit informaci, zda cesta je nebo není volná; „systém stůj-běž“. 

Proto Pathsounder zpracováním a kódováním obdržených ozvěn odděluje veškeré 

nadbytečné zvuky od vlastního signálu. Russell na pojetí zobrazování odkazuje 

jako na „jazykový systém“, protože prezentace se skládá z jazyka jednotlivých 

zvuků. Říká, že je to otázka poskytnutí buď nadpisů nebo textu.

Naopak Kayovým cílem bylo navrhnout takovou pomůcku, která poskytuje 

nejvyšší možné množství informací o okolí, které je sluchový kanál schopen 

účinně přenášet tak, aby umožnil uživateli snadno; ignorovat přebytečné i 

nepotřebné informace pouze tím, že se soustředí na odpovídající informaci 

(analogový systém).

Benjamin a jeho zaměstnanci vyvinuli Laserovou hůl (Laser Cane), která 

využívá elektromagnetickou (světelnou) energii. Zatímco přístroje Russella a Kaye 

vysílají pro získání informací o okolí dopředu i do stran široký kužel ultrazvuku, 

dřívější Laserové hole (Laser Canes) vysílaly pro odhalení cíle tři paprsky, jako 

tužka tenké, neviditelného infračerveného světla.

Funkce

ECP je schopna poskytnout takovou míru smyslových informací o okolí, jaké 

by pouze s použitím dlouhé hole a vodícího psa nebylo možné za žádných 

okolností dosáhnout. Smyslová pomůcka má odhalit předmět a určit jeho polohu a 

poskytnout takovou informaci, která uživateli umožní určit (s přijatelnou 

odchylkou) vzdálenost, směr a rozměr a výšku předmětů. Umožňuje bezkontaktní 

sledování cíle a plánování trasy, umožňuje chodci přijímat údaje o směru od 

fyzických struktur, které mají v prostoru významnou pozici. Se  Zvukovým 

průvodcem (Sonicguide) je možné dokonce dosáhnout jakési primitivní 

identifikace předmětu, protože zabarvení tónu zvukového signálu může poskytnout 
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informace o povaze odhaleného povrchu.

Směrnice

Před rokem 1970 navrhovali různí výzkumníci, vývojáři a inženýři přístroje 

podle vlastního vnímání potřeb lidí se zrakovým postižením. Také vývojáři, 

spotřebitelé a odborníci spolu málo komunikovali a spolupracovali na nápadech, 

nákladech a prioritách. Kromě toho mnohá zařízení nedokázala kvůli nedostatku 

jednotných směrnic pro základní fungování uspokojit ani ty nejzákladnější 

cestovní potřeby zrakově postižených spotřebitelů.

I když se smyslové aparáty liší v principu, provedení, zobrazování a výkonu, 

existuje mnoho podobných funkcí, které musí jako druhotné cestovní pomůcky 

vykonávat. V současnosti ani jedno zařízení nesplňuje všechny základní nároky na 

cestovní pomůcky, ale směrnice pro ECP můžou být nastaveny pro typického 

uživatele. Vždy je zapotřebí mimořádným uživatelům věnovat zvláštní pozornost.

Národní rada pro výzkum (The National Research Council)  zveřejnila (1986) 

celkový přehled silných a slabých stránek technologie na získávání a zobrazování 

informací a doporučila postup dalšího vývoje, za využití současných i budoucích 

technologií. Nejzákladnější informační potřeby chodců zahrnují:

1. Odhalení překážek v cestě od země až do výšky hlavy, v celé šířce těla.

2. Informace o povrchu, po kterém jde, včetně struktury a nerovností.

3. Odhalení předmětů lemujících cestu, kvůli možnosti jít podél nich a využít 

je k projekci přímého směru.

4. Informace o vzdálených předmětech a základním směru pro promítnutí 

přímé linie.

5. Informace o umístění orientačních bodů a jejich identifikace.

6. Informace, které umožňují seznámení se s okolím a vytvoření jeho 
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mentální mapy.

Ve vývoji cestovních pomůcek se musí největší pozornost věnovat ergonomii.

Benjamin (1968) uvedl, že přístroj „by měl být malý, lehký, snadno 

skladovatelný, když se nepoužívá, a musí se snadno zvedat a pokládat.“

ECP by měla fungovat s minimálními zásahy do přirozených smyslových 

kanálů a v souladu s okolím. Měla by být nezávislá jako soběstačná jednotka, 

s uživatelským výběrem sluchové nebo hmatové formy. Musí být spolehlivá, 

odolná a musí svědčit o dobré kontrole kvality. Opravy, pokud jsou zapotřebí, by 

neměly být časté a měly by zabrat málo času. Zařízení by se nemělo zničit vlhkem 

a mělo by fungovat v nepříznivých okolních podmínkách. Velká pozornost se musí 

věnovat používání standardních, uživatelem vyměnitelných, nabíjecích baterií s 

minimálně pětihodinovým nepřetržitým užíváním. Nakonec, ale nikoli méně 

významná, je kosmetická přijatelnost ECP. Ve snaze roztřídit zařízení do kategorií, 

byla rozdělena do skupin čtyř typů. Zde je několik ECP prvního typu, která jsou na 

trhu k dostání.

Zařízení prvního typu

Zařízení prvního typu (jediný výstup pro předjímání předmětů) poskytuje 

informace o volné cestě. Zařízení tohoto typu předvídají překážky v cestě. Jsou 

považovány za „systém stůj – běž“ a poskytují omezené informace o vlastnostech 

předmětu nebo povrchu, který se nachází v cestě. Zařízení prvního typu zahrnují 

Pathsounder, Mowatův snímač (Mowat Sensor), Polaron a Sensory 6.

Lindsay Russellův Pathsounder Model E

Pathsounder vynalezl Lindsay Russell. Pathsounder zmiňujeme, protože to 

byla jedna z prvních komerčně dostupných elektronických cestovních pomůcek 
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(ECP), a protože prorazil cestu dalšímu vývoji. V současné době není v komerční 

produkci, ale v případě zvláštní potřeby bude dodán. Servis pro dosud užívaná 

zařízení zajišťuje vynálezce. (Pro úplný popis tohoto zařízení se obraťte na 

Farmera (1980). )

Mowatův snímač (Mowat Sensor)

Geoff C. Mowat z Nového Zélandu započal své experimenty s elektronickými 

cestovními pomůckami v roce 1970 a v roce 1992 byly položeny základy 

současného Mowatova snímače ve formě černého kovového pouzdra, které se drží 

v ruce (obrázek 4). Mowatův snímač (Mowat Sensor) v současnosti vyrábí Pulse 

Data International Ltd. Z Nového Zélandu a Austrálie. Snímač má rozměry 6 x 2 x 

1 palec (15 x 5 x 2,5 cm), váží 6,5 unce (184,2 g), při používání se drží v ruce, má 

vibrační výstup a dá se snadno nosit v kapse nebo náprsní tašce. Pokud si někdo 

přeje zvukový výstup, jsou k dispozici sluchátka.

Zařízení vysílá eliptický ultrazvukový 15 stupňů široký a 30 stupňů vysoký 

kužel, zhruba ve tvaru lidského těla. Zařízení má jediné ovládání ( posuvný 

vypínač se třemi pozicemi), které je umístěno nahoře a umožňuje tak uživateli 

používat Mowatův snímač (Mowat Sensor) ve dvou pásmech dosahu. Dosah 13,2 

stop (4 m) se nastaví posunutím vypínače dopředu ze středové pozice (Vypnuto). 

Nastavení kratšího dosahu 3,3 stop (1 m) dosáhneme přesunutím ovládání dozadu 

ze středové pozice.

Ve volném prostoru je Mowatův snímač (Mowat Sensor) nehlučný a odhalí 

pouze nejbližší předmět v dosahu paprsku. Když objekt nalezne, vibruje Mowatův 

snímač (Mowat Sensor) na frekvenci inverzně vztažené ke vzdálenosti od tohoto 

objektu; ve vzdálenosti 13,2 stop (4 m) od cíle, vibruje pomůcka rychlostí 10 pulsů 

za vteřinu a zvýší se na vibrační rychlost čtyřiceti pulsů za vteřinu, když se chodec 

dostane do vzdálenosti 3,3 stop (1 m) od cíle. Zařízení je napájeno nabíjecí 9-ti 
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voltovou baterií, která je součástí přístroje. Můžeme použít i 9-ti voltové baterie na 

jedno použití. Plně nabitá baterie zajistí 8 hodin provozu, poté se musí nabíjet 14 

hodin.

Výhody. Je snadné namířit Mowatův snímač (Mowat Sensor) tak, aby lokalizoval 

orientační body a předměty, které nestojí přímo v cestě. Díky malé velikosti (vejde 

se do kapsy nebo náprsní tašky) a snadnému zvládnutí jeho ovládání by mohl být 

vhodný pro příležitostné používání lidmi se zbytky zraku. Větší velikost svazku 

paprsků v delších vzdálenostech poskytuje uživateli i při rychlé chůzi současnou 

ochranu před objekty nad hlavou i ve výši kolen.

Omezení. Mowatův snímač  (Mowat Sensor) vyžaduje jednoúčelové používání 

volné ruky. Proto není vhodný pro ty, kdo používají podpůrnou hůl, ani pro ty, kdo 

mají cokoli amputovaného nebo pro ty s jednostranným poškozením (ať už díky 

úrazu nebo z jiných příčin), ačkoli někteří specialisté mají zkušenosti s 

připevněním Mowatova snímače (Mowat Sensor) na invalidní vozíky a chodítka. 

Uživatel by mohl mít problémy, pokud by nesl nějaké balíčky, nebo při udržování 

rovnováhy na kluzkém povrchu. Může způsobit nesnáze během zimních měsíců, 

když uživatel nosí silné rukavice, to může zeslabit vibrace a nízké teploty sníží 

výkon baterie až na polovinu původní kapacity. Stejně jako i u ostatních ECP může 

větší množství sněhu nebo hustý déšť způsobit neustálé (chybné) varovné signály 

(Farmer, 1975).

Polaron

Polaron se stal realitou na začátku osmdesátých let s příchodem automatického 

polaroidního zaměřovacího systému a ochotou firmy sdílet pásmový systém s 

vývojáři nové technologie. Nurion Industries kontrolovaly náklady na vývoj tím, 

že včlenili Polaroid pásmový modul (Polaroid ranging module) do ECP, která se 
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buď může držet v ruce nebo se nosit na prsou (obr.5).

Polaron využívá pro určení předmětu ve vzdálenosti až 16 stop (4,9 m) 

ultrazvukovou navigaci a pásmový systém (lokátor). Prostřednictvím tří posuvných 

vypínačů si uživatel vybírá vzdálenost 4, 8 nebo 16 stop (1,2, 2,4 nebo 4,9 m); 

zapíná a vypíná napájení; a volí mezi vibračně-hmatovými a sluchovými signály 

( na jedné ze dvou úrovní intenzity).

Ačkoli je signál konstantní pro předměty mezi 16 a 8 stopami (4,9 a 2,4 m), liší 

se ve vnímané intenzitě tónu nebo ve frekvenci vibrací, funkce určující vzdálenost 

se aktivuje, když je předmět blíž než 8 stop (2,4 m).

Existují dva způsoby užití: přístroj se drží v ruce jako svítilna nebo je zavěšen 

na krku v úrovni hrudníku. Když se drží v ruce, vibruje obal, a když je připevněn 

na hrudníku, vibruje smyčka na krku. Uživatel si může vybrat také pásmo čtyř a 

osmi stop (1,2 a 2,4 m) a zda chce vibrační nebo tónovou informaci, vzdálenost 

představuje měnící se rychlost vibrací nebo výška tónu.

Energii zajišťuje 9-ti voltová nikl-kadmiová, alkalická nebo lithiová baterie. 

Při celonočním nabíjení  zabezpečí nikl-kadmiová baterie až 3 hodiny 

nepřetržitého provozu (Nurion Industries, 1992).

Výhody. Mezi výhody Polaronu patří dvojí způsob použití, držení v ruce a 

připevnění na hrudník; výběr ze tří pásem působnosti; možnost volby mezi 

vibračním a zvukovým výstupem. Při použití v dlani může Polaron lokalizovat 

předměty až do vzdálenosti 16-ti stop (4,9 m).

Omezení. Polaron má několik omezení, které je třeba vzít v úvahu. Za prvé, 

vyskytuje se zde jistá nerovnoměrnost v přijímání signálu, především v blízkosti 

předmětů s povrchem podobným zrcadlu. Za druhé regulace hlasitosti je omezena 

na dvě úrovně intenzity, což nemusí vyhovovat situaci. A nakonec tříhodinová 

životnost baterie mezi dvěma nabitími nemusí být pro běžné denní používání 

dostatečná, tudíž s sebou uživatel musí nosit baterie náhradní.
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Sensory 6

Sensory 6 je ECP namontovaná v brýlích, která využívá polaroidní 

ultrazvukový pásmový systém (Polaroid Ultrasonic Ranging System), (Sensory 6 

vyrábí Brytech, oddělení E.L. Bryenton a společníci a.s. v Ottawě, Ontario, 

Kanada.) Toto zařízení se skládá ze tří oddělitelných, kabelem spojených částí: 

brýlových obrouček, stereo sluchátek a základní jednotky. Brýlové obroučky 

připomínají tmavé sluneční brýle s dvěma látkou potaženými přenašeči místo 

čoček. Lehká stereo sluchátka poskytují uživateli zvukovou informaci a hlavní 

elektronika, pásmový ovladač, ovladač zvuku a baterie se ukrývají v kontrolní 

krabičce (viz. Obr.6).

Sensory 6 odhalí předměty až na vzdálenost 6,56 stop (2 m) při krátkém 

dosahu a až na vzdálenost 11,48 stop (3,5 m) při dlouhém dosahu. Tóny vysílané 

ze sluchátek uživatele upozorní na vzdálenost nejbližšího odhaleného předmětu; 

čím blíže objekt je, tím vyšší je tón. Předměty stojící přímo v cestě jsou slyšet v 

obou uších, zatímco objekty po stranách slyšíme jen v uchu, které je k tomuto 

objektu blíže.

Energii dodává nabíjecí balíček baterií, který poskytuje až 8 hodin 

nepřetržitého provozu po 14-ti hodinovém nabíjení. Uživatel si s sebou může pro 

pohodlí nosit náhradní balíček baterií, které poskytuje pouze výrobce.

Výhody. Protože se Sensory 6 nosí na hlavě, nevyžaduje volnou ruku. Díky 

relativně snadné obsluze se dá užívat i s omezenou praxí.

Omezení. Rozpoznání předmětů umístěných nad hlavou nebo ve výšce pasu je 

závislé na pozici hlavy, což nutí uživatele pohybem hlavy měnit oblast ochrany 

podle situace. To může mít za následek styk hlavy s tímto předmětem. Protože 

sluchátka podobná těm od walkmana sníží slyšitelnost, může být vnímání 

sluchových informací z okolí omezeno. Jelikož jsou vysílače připevněny před 
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očima, jakékoli zbytky zraku tím budou zastíněny a někteří potenciální uživatelé 

by si  mohli stěžovat na kosmetický důsledek.

Společník při chůzi (WalkMate)

Společník při chůzi (WalkMate) (vyroben Safe Tech International a.s. (1993)) 

je zařízením prvního typu, které bylo vyvinuto až poté, co bylo popsáno. 

Ultrazvukové sonární moduly Společníka při chůzi (WalkMate) jsou zabaleny do 

desetiuncové umělohmotné krabičky o rozměrech 3 x 5 x 2 palců (7,62 x 12,7 x 

5,08 cm), krabičku můžeme nosit ve výši pasu zavěšenou na šňůrce na krku nebo ji 

držet v ruce jako svítilnu. Společníka při chůzi (WalkMate) napájí 9-ti voltová 

nabíjecí baterie a 1,5 voltová AA baterie napájí kabelem připojený vibrátor.

Po zvolení vibrací nebo zvuku pro varovný signál, slyší uživatel pípání nebo 

cítí vibrace, které představují objekty v cestě. Společník při chůzi (WalkMate) má 

dvě zóny vzdálenosti, 7 a 4 stopy (2,13 a 1,22 m). Objekty v dosahu sedmi stop 

(2,13 m) aktivují pomalu pulsující (kolem 4 pulsů za vteřinu) pípání a vibrace. 

Objekty do vzdálenosti 4 stop pípají a vibrují rychleji.

Výrobce navrhuje, aby přenosový vzorec měl raději tvar písmene U než běžný 

kuželovitý svazek paprsků, který se používá u ostatních ultrazvukových ECP. 

Svazek paprsků je přibližně 6 stop (1,83 m) vysoký a 2,31 stop (0,704 m) široký 

při vzdálenosti 4 stop (1,22 m) a ve vzdálenosti 6 stop má 6 stop a 3 palců (1,90 m) 

výšky na 2,31 (0,704 m) stop šířky. Vzhledem k širokému rozpětí paprsků 

doporučuje výrobce používat přístroj pouze venku.

Výhody. Na Společníkovi při chůzi (WalkMate) jsou atraktivní nízké náklady a 

příjemný vzhled. Pokrytí širokým paprskem může být výhodné při určování 

předmětů při cestování venku.

Omezení. Počáteční laboratorní testy odhalily velkou nestálost v uspořádání 
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paprsků a spolehlivosti (Blasch, Kynast, & Manuel, 1995). Neexistuje žádný 

výzkum, který by podpořil tvrzení výrobce a toto zařízení nebylo dosud ověřeno 

výzkumem, ani specialisty na orientaci a pohyb, ani spotřebiteli. Otázkou je i 

dostupnost tohoto zařízení.

Výhody prvního typu ECP

Uživatelé ECP ocení především včasné varování těchto ECP. Simonová 1

(1984) upozornila na opravení výchylek a zrychlení tempa chůze jako na výhody, 

které zmiňují respondenti jejího výzkumu. Blasch a kolektiv zmiňují jako výhody 

ochranu proti přesahujícím objektům a včasné varování před předměty. Ve studii se 

všemi zjistitelnými uživateli ECP Blasche a kolektivu (1989) uvedli všichni 

respondenti, že největší zisky a výhody používání ECP jsou „vyšší znalost a 

povědomí o prostředí, bezpečnost a pohodlnější cestování.“ Někteří uživatelé 

uvedli, že poprvé měli jako cestující možnost se předmětu buď vyhnout nebo se s 

ním střetnout či ho využít prostě pro orientaci jako orientačního bodu. Mnohdy je 

kontakt s předmětem chtěný a je příjemné, vědět, kdy je člověk v dosahu cíle a kdy 

může následovat elektronický signál až do vzdálenosti, kdy je možné se předmětu 

dotknout holí nebo rukama.

Zařízení druhého typu

Zařízení druhého typu (více výstupů pro předjímání objektu v cestě) poskytují 

mnohonásobné nebo složené výstupy, které poskytují informace o volné  cestě. 

Rozdíl mezi prvním a druhým typem zařízení zahrnuje použití laserů pro 

předjímání objektů. Navíc tato zařízení mohou být používána jako součást nebo ve 

spojení s invalidními vozíky a dlouhými holemi. Jsou považována za systémy 

1 Pokud jsem poznala, že se jedná o ženské jméno, vždy jsem ho přechýlila podle normy českého jazyka

- 20 -



„stůj-běž“ a poskytují omezené informace o vlastnostech předmětu nebo povrchu, 

který se nachází v cestě. ECP druhého typu zahrnují Vyhledávač cesty pro 

invalidní vozík (Wheelchair Pathfinder) a Laserovou hůl (Laser Cane).

Vyhledávač cesty pro invalidní vozík (Wheelchair Pathfinder)

Vyhledávač cesty pro invalidní vozík (Wheelchair Pathfinder) byl 

zkonstruován na základě poptávky jednotlivců se zrakovým poškozením a 

omezeními pohybu, které vyžadovali používání invalidního vozíku. Vyhledávač 

cesty pro invalidní vozík (Wheelchair Pathfinder) (viz obr.7) může být vytvořen 

tak, aby uspokojil potřeby uživatele tím, že nabízí čelní ochranu a případně 

ochranu po stranách, před povrchovými nerovnostmi a zezadu.

Vyhledávač cesty pro invalidní vozík (Wheelchair Pathfinder) je ECP, která 

využívá ultrazvukových (detekce vepředu, po stranách a vzadu) i laserových 

(detekce povrchových nerovností) signálů, aby poskytl lidem, kteří používají k 

cestování invalidní vozík větší bezpečnost a více informací. V případě čelního 

paprsku můžeme detekci zvolit dosah 4 nebo 8 stop (1,2 nebo 2,4 m. Maximální 

boční dosah detekce je 12 palců (30,4 cm) a zóna ochrany před povrchovými 

nerovnostmi sahá do vzdálenosti 4 stop (1,2 m). Různě vysoké tóny a nastavitelné 

vibrující olemované popruhy na krku nebo řemínky varují uživatele tím, že 

vytvářejí odlišné signály pro každý ochranný tón. Vyhledávač cesty pro invalidní 

vozík (Wheelchair Pathfinder) je napájen nabíjecími bateriemi a poskytuje 

nejméně jednodenní provoz (záleží na volbě baterie), po kterém následuje nabíjení 

přes noc.

Výhody: Mezi výhody Vyhledávače cesty pro invalidní vozík (Wheelchair 

Pathfinder) patří to, že se sním člověk naučí relativně snadno zacházet a současná 

čelní a boční ochrana a ochrana proti povrchovým nerovnostem. Protože zařízení 

pro invalidní vozík nevyžaduje ruční ovládání této ECP, je užitečný pro ty, kdo 
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mají nějaká pohybová omezení.

Omezení: Potenciální okruh nezávislého pohybu se mezi jednotlivci liší, ale 

nestává se často, že by člověk cestoval v neznámém venkovním prostředí 

samostatně. V některých případech se používá i dlouhá hůl samostatně nebo ve 

spojení s ECP pro vozíky (viz. Rosen, kapitola 15).

Laserové hole (Laser Canes)

Laserová (zesílení světla stimulovaným vysíláním záření) hůl (původně 

vyvinuta a vyrobena J. Malvern Benjaminem a jeho kolegy na Bionic Institute, 

a.s.) je výrobek, který je výsledkem společného úsilí soukromého podniku a vlády. 

Vyvinula se z řady pokusů využít optické principy ve spojení s výrazně lepšími 

součástkami. Použití Laserové hole (Laser Cane) tak, že se řídíme zjištěnými 

informacemi z laserových paprsků, je založeno na tom, že se hůl používá tradičním 

způsobem dotykové techniky.

Počínaje smyslovou pomůckou Lawrence Cranberga, která se drží v ruce, pro 

Americké spojovací vojsko (U.S. Signal Corps) v roce 1943, vedl vývoj zařízení, 

která zahrnovala Detektor překážek G-5 (G-5 Obstacle detector) a rané prototypy 

Laserové hole (Laser Cane), k uvedení nejnovější Laserové hole N8 (N8 Laser 

Cane) v roce 1992. Základem pro operační systém Laserové hole (Laser Cane) je 

Cranbergův princip optického zaměřování, kdy zařízení vysílá pulsy 

infračerveného světla a odrazy od předmětu, který stojí světlu v cestě, 

zaznamenávají fotodetektory umístěné za čočkou přijímače. Úhel vytvořený 

postupně se odrážejícím paprskem, který prochází čočkou přijímače, udává 

vzdálenost k odhalenému objektu (obr.8).

Současný model N8 (obr.9) odráží zmenšování a zdokonalování, založené na 

výsledcích spotřebitelském výzkumu, který provedl Blasch a kolektiv (1989). 
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Jedním výsledkem bylo odstranění systému, který zjišťuje nerovnosti terénu, 

předchozích modelů. Spotřebitelé uvedli, že užívání tohoto a horního paprsku je 

méně důležité než paprsek směrujícího dopředu. Navíc odstraněním spodního 

paprsku by se cena snížila téměř o jednu třetinu.

Stará zahnutá rukojeť a tělo hole C-5 a hole ND-7, které byly vyrobeny z 

jednoho dílu hliníkové trubky o průměru 1 palce (2,54 cm), byla nahrazena 

plastovou rukojetí připevněnou k hliníkovému tělu o velikosti 0,875 palce (2,22 

cm).

Hůl N8 v sobě dnes ukrývá místo běžné zahnuté baterie, která se používala u 

předchozích modelů, nabíjecí C článek standardní velikosti. Spodní 

sklolaminátová tyč hole N8 je připojena pružným lankem, které se odlišuje od 

zcela oddělitelné kovové části hole užívané u předchozích modelů.

Laserová hůl N8 využívá k promítání paprsků nahoru a dopředu pro zjištění 

předmětů v cestě uživatele dva galium-arsenikové vstřikovací lasery pokojové 

teploty. Laser vysílá 80x za sekundu 180-ti nanosekundové impulsy o vlnové délce 

905 nanometrů. Tyto tenoučké paprsky neviditelného světla mají maximální 

rozměry 0,25 palce (0,64cm) výšky na 5 palců (12,7 cm) šířky a 12 stop (3,66 m) 

délky.  Paprsek vysílaný dopředu podává informace o objektech přímo v cestě a v 

blízkém okolí a paprsek vysílaný nahoru podává uživateli informace o předmětech 

v blízkosti hlavy (obr.10).

Čelní paprsek zaznamenává objekty, které se rozprostírají nahoře do výšky 2 

stop (0,60 m) od povrchu. Čelní kanál má ovládání dosahu, který může být 

nastaven, aby zjistil předměty od vzdálenosti 5 stop (1,50 m) až do maximální 

vzdálenosti 12 stop (3,60 m) od konce hole. Potenciál dosahu Laserové hole (Laser 

Cane) může být omezen velikostí, tvarem nebo barvou (především tmavými 

barvami) daného předmětu, nebo velikostí úhlu, pod kterým laser na objekt 

dopadá. Když je dosaženo maximálního dosahu, znamená to, že odhalený předmět 

je vůbec nejlepším cílem, je velký a má světlou barvu. Signál předního kanálu 
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spojuje středně vysoký 1800 Hz tón s vibracemi na spodním hmatovém 

stimulátoru naproti ukazováčku.

Signál horního kanálu je vysoký konstantní tón o 2600 Hz spojený s vibrací 

horního hmatového stimulátoru. Varování je aktivováno předměty do vzdálenosti 

30 palců (76 cm) před koncem hole a do výšky 73 palců (1,85 m) nad ním. A 

navíc, kromě toho, že horní kanál odhaluje převisy,reaguje i na objekty, které se 

rozkládají od země až k úrovni hlavy. Když se Laserová hůl (Laser Cane) přiblíží 

ke svislém povrchu, aktivuje se čelní kanál nejdříve na 12 nebo 5 stopách (3,66 

nebo 1,52 m), podle zvoleného dosahu. Signál horního kanálu se aktivuje 30 palců 

(76 cm) před koncem hole. I když uživatel může zvuk zapnout a vypnout, hmatový 

signál zůstává připraven reagovat.

Při použití se s Laserovou holí (Laser Cane) pohybuje ze strany na stranu, s 

jistými změnami, jako s běžnou dlouhou holí. To uživateli umožňuje získávat 

periferní informace mimo dosah hole nebo monitorovat chodce, vodící čáry nebo 

automobily. Pokud elektronické součástky nefungují, může ji cestující stále ještě 

použít jako běžnou, i když trošku těžší, dlouhou hůl. Model N8 váží přibližně 16 

uncí (0, 45kg), ve srovnání s dlouhou holí, která váží přibližně 8 uncí (0,225 kg).

Laserová hůl N8 (N8 Laser Cane) se pro snadné nošení a uschování rozpojuje 

a ohýbá přibližně v polovině. Dolní část neobsahuje žádnou elektroniku a je 

vyrobena z lehkého sklolaminátu. Hůl je k dostání v délkách od 42 do 54 palců 

(106 až 137 cm) s jednopalcovým (2,54 cm) prodloužením. Lasery a přenosová 

optika, miniaturní elektromagnetický reproduktor, hmatové stimulátory,obvod 

s laserovými pulsy, ovládání hlasitosti zvukového výstupu, přijímací optika, 

destičky plošného obvodu a ostatní elektronika jsou umístěny v horní části.

Systém N8 napájí 1,2 voltová, nikl-kadmiová nabíjecí baterie, poskytující po 

dobu 1 hodiny proud 200 ampérů, která je umístěna v rukojeti. Baterii může měnit 

uživatel, nabíjení trvá 15 hodin a poskytuje tak 7 hodin nepřetržitého provozu mezi 

nabitími. Malá nabíječka je součástí hole. Hůl N8 je vybavena spínačem testu 
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baterií, který aktivuje vysoký tón, pokud se rezerva baterie sníží tak, že zbývá 

méně než hodina činnosti.

Nebezpečí spojená s laserem. Po uvedení Laserových holí (Laser Canes), se o 

riziku spojeném s  vystavením se záření velmi diskutovalo. Nicméně, studie 

udávají, že  galium-arsenikové  lasery užívané v laserových holích mají tak malý 

výkon, že nebezpečí je  zanedbatelné (Epstein & Meyer, 1970; Sliney & Freasier, 

1969).

Výhody. Laserová hůl je díky kratší vlnové délce při lokalizování předmětů v 

tupém úhlu efektivnější než ultrazvuková zařízení. Jakožto kombinovaná ruční hůl 

a ECP je Laserová hůl (Laser Cane) jediné zařízení, které je možno používat bez 

dodatečného pohybového zařízení. Díky přímému paprsku energie poskytuje 

Laserová hůl (Laser Cane) při určení polohy objektu vysokou přesnost.

Omezení. Protože je infračervený paprsek velmi úzký, musíme se ujistit, že je 

laserová hůl namířena ve směru chůze a pohybuje se stejnoměrně, což vyžaduje 

velkou pohyblivost zápěstí. Někteří potenciální uživatelé nemusí mít odpovídající 

motorické schopnosti a schopnost pracovat s holí, aby mohli Laserovou hůl (Laser 

Cane) používat. A její cena by mohla odradit i nejlepšího kandidáta od toho, aby si 

ji pořídil.

Omezení zařízení druhého typu.

Zařízení druhého typu nezachytí odraz od čistých skleněných výplní oken a 

dveří, pokud na skle není nějaká nečistota nebo za ním není v dosahu nějaký 

předmět. Rozpoznají nicméně kliky, zárubně dveří a soklové lišty. Paprsek 

nezachytí předměty nižší než 9 až 18 palců (22,9 až 45,8 cm). Lesklé a vysoce 

vyleštěné povrchy, především černé, mohou zavinit křivé odražení paprsku, 

v důsledku toho selhává detekce čelním kanálem maximální vzdálenost. Husté 
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srážky (konkrétně sníh) způsobují, že signály z horního a předního kanálu 

vycházejí neustále. Protože je infračervený paprsek velmi úzký, musí být namířen 

ve směru cesty.

Zařízení třetího typu

Zařízení třetího typu  (předjímání předmětu a prostředí) poskytují kromě 

předjímání objektů i informace o okolí. Zařízení v této kategorii poskytují 

informace o vlastnostech zjištěných předmětů.

Zvukový průvodce (Sonicguide)

Zvukový průvodce (Sonicguide)  je odvozený ze Smyslové pomůcky 

uzpůsobené pro obě uši (Binaural Sensory Aid (BSA)) a vyvinul ho Dr. Leslie Kay 

na univerzitě v Canterbury, Christchurch, Nový Zéland. Práce Dr. Dereka Rowella 

a další výzkumy (1970) vedly ke zlepšení sluchového zobrazení prostorových 

informací.

Zvukový průvodce (Sonicguide) je příkladem analogového systému (to 

znamená, že vysílá nepřetržitě proměnlivý signál), který sbírá množství informací 

o prostředí a předává je uživateli. Ten pak může využít celou informaci nebo 

jakoukoli její část, kterou chce nebo je schopen využít. Jak podotýká Russell 

(1966), Zvukový průvodce (Sonicguide) poskytuje spíše text než jen nadpisy, které 

poskytují ECP typu „běž-stůj“. Pomůcka byla navržena tak, aby poskytovala 

zrakově postiženému uživateli lepší vnímání okolí prostřednictvím sluchu (Kay a 

kolektiv, 1971). Dodává uživateli tři druhy informací: odhad vzdálenosti, 

vyhodnocení směru a interpretaci tónových charakteristik, které umožňují základní 

identifikaci objektu; to poslední je nicméně možné jen s dostatkem zkušeností a 

praxe.
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Zvukový průvodce (Sonicguide) registruje objekty od hlavy až zhruba do 

výšky kolen. Tělo je po stranách za pomoci velmi širokého zvukového kuželu, 

který přesahuje 45 stupňů napravo i nalevo od středové roviny těla, chráněno více 

než dostatečně.

Zvukový průvodce (Sonicguide) je sekundární ECP a má být používán ve 

spojení s vodícím psem nebo dlouhou holí (obr.11). Elektronika, která se skládá ze 

třech miniaturních široko pásmových snímačů (maličký centrální ultrazvukový 

vysílač umístěný přímo nad kořenem nosu) a dvou malých mikrofonů (přijímače) 

nad a po obou stranách reproduktoru (vysílače), je umístěna v brýlích a kontrolní 

krabičce. Zvukový výstup je nasměrován do uší za použití formy na míru, tím 

pádem zvuk z okolí vyrušuje jen minimálně (5 – 10 decibelů). Odezvy přicházející 

z pravé strany jsou slyšet v pravém uchu a odezvy z levé strany jsou slyšet v levém 

uchu. Zvuky, které přichází přímo zepředu jsou, slyší obě uši současně (obr.12).

Signály Zvukového průvodce (Sonicguide) umožňují uživateli odhadnout 

vzdálenost jejím vztažením k výšce tónu. Vysílač vytváří elektrické signály, které 

se přemění na ultrazvukové vlny a v impulsech se vysílají do okolí. V nominálním 

dosahu 13,1 stop (4 m), mohou uživatelé s dobrým sluchem odhalit zrcadlové cíle 

(velké, hladké plochy jako jsou zdi nebo tabule skla) na maximální vzdálenost 20 

stop (6 m). U neohraničených (menší nebo drsné plochy jako jsou stromy nebo 

listoví) objektů je účinná vzdálenost 12 až 15 stop (3,6 až 4,5 m).

Identifikace předmětu pomocí zabarvení signálu. Zvukový průvodce 

(Sonicguide) umožňuje vnímání charakteristiky tónu, která podává informace o 

povaze daného povrchu, zda je zrcadlový nebo rozptýlený, stejně jako jeho 

vzdálenost, směr a rozměry. Když se uživatel „podívá“ na hladký, oblý hliníkový 

sloup, odražené zvuky budou mít jedinou frekvenci a čistý tón. Ale strom 

představuje mnoho větví a listí s více složkami frekvence. Odrazy od těchto 

povrchů budou rozptýleny, čímž poskytují elektronický obraz složitosti stromu 

pomocí signálů skřípavé a hrubé kvality.
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Napájení. Napájecí zdroj je umístěn v malé řídící jednotce, ne o mnoho větší než 

balíček karet, která má knoflík na ovládání a zapnutí a vypnutí zvuku. Řídící 

jednotka je připojena pružným kabelem k levé straně obrouček brýlí. Nabíječka 

baterií dodávaná společně se Zvukovým průvodcem (Sonicguide) ukrývá  dvě 

nabíjecí nikl-kadmiové baterie. Plně nabité baterie vydrží 5 hodin a 14-ti hodinové 

nabíjení obnoví i naprosto vybitou baterii.

Výcviková pomůcka Zvukový průvodce pro děti (The Sonicguide Training Aid 

for Children) zahrnuje menší brýlové obroučky s nastavitelnými nožičkami. Tato 

pomůcka byla navržena k použití při rozvoji chápaní pojmů, a jako pomůcka pro 

výcvik pohybu v prostředí, aby zlepšila povědomí o prostoru a schopnost 

lokalizace předmětu podle zvuku u zrakově postižených dětech. Strelow (1983) 

pozoroval, že děti se zrakovým postižením si byly schopny se Zvukovým 

průvodcem pro děti (Sonic guide for Children) zlepšit povědomí o vzdálenosti a 

schopnost roztřídit předměty do kategorií.  Novější studie (Hill, Dodson-Burk, 

Hill, & Fox, 1995) prokázala efektivitu Zvukového průvodce (Sonicguide) při 

pomoci učení dětí se zrakovým postižením a vývojovými opožděními, aby získaly 

informace o předmětu a byly schopny poznat, kde je předmět umístěn.

Výhody. Zvukový průvodce (Sonicguide) je jediným zařízením, které uživateli 

poskytuje informace o charakteru prostředí, od materiálu po tvar a přibližnou 

velikost. Pro Zvukového průvodce (Sonicguide) a Kaspa  je specifické to, že 

dokáží detekovat  předměty v různých vzdálenostech, za pomoci stejného 

energetického potenciálu (viz níže).

Omezení. Kromě toho, že Zvukový průvodce (Sonicguide) neodhalí povrchové 

nerovnosti a je drahý, má ještě další nevýhody. Silné větry mohou ovlivnit příjem, 

a v hustých deštích může ztratit citlivost nebo se ve sněhových bouřích stát, kvůli 

neustálým odrazům zvuku od sněhových vloček, neovladatelným. Uživatel  narazí 

na rušivé působení neonových nápisů, ačkoli ty mohou být v prostředí, které 
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cestující navštěvuje používány jako orientační body. Elektronické bezpečnostní 

systémy, které používá mnoho maloobchodníků, zvláště v obchodních centrech, 

mohou způsobit tolik nejasných signálů, že zařízenní přestane správně fungovat. 

Zvukový průvodce (Sonicguide) má zvukový výstup a signály mohou být 

v hlučném prostředí snadno zacloněny. A navíc ztráta sluchu související se 

stárnutím může starším lidem způsobit potíže při používání. Další vážné omezení 

je, že se Zvukový průvodce (Sonicguide) může mísit s okolními zvuky. A nakonec, 

Zvukový průvodce (Sonicguide) nemusí být momentálně ke koupi.

Další generace. Zvukový průvodce (Sonicguide) byl stažen z výroby v době 

vzniku této knihy. Dr. Kay pokračoval ve vývoji nové generace zařízení. Jeho 

výzkum zařízení po prototypu Zvukového průvodce (Sonicguide) nazvaného 

Trisenor pokračoval vynálezem zařízení Kaspa. Kaspa spojuje širokoúhlé (až 80 

stupňů široké) kanály přizpůsobené pro obě uši jako u Zvukového průvodce 

(Sonicguide) se středovým kanálem, který svírá malým úhel (6 stupňů široký). Dr. 

Kay přirovnává tento tří kanálový systém ke středovému a okrajovým polím 

zrakové dráhy. Uživatel může, pro přesné určení polohy, zaměřit centrální paprsek 

na objekt, jako je sloup osvětlení, zatímco stále sleduje periferní informace ze 

širokých kanálů uzpůsobených pro obě uši. Podle Dr. Kaye zvětšila Kaspa 

kódování směru a má nižší hladinu šumu v pozadí než Zvukový průvodce 

(Sonicguide).

Zařízení čtvrtého typu

Pohybové pomůcky čtvrtého typu (předjímání překážek a umělá inteligence) se 

liší od zařízení prvního, druhého a třetího typu tím, že jejich součástí je umělá 

inteligence. Dodání umělé inteligence je bylo umožněno tím, že zařízení řídí 

počítač. Jediným zařízením v této kategorii je Zvukový fávač cesty (Sonic 

Pathfinder).
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Zvukový vyhledávač cesty (Sonic Pathfinder)

V polovině sedmdesátých let vyvinul Dr. Tony Heyes a další výzkumníci 

z Nottinghamské univerzity ECP nazvanou Detektor překážek z Nottinghamu 

(Nottingham Obstacle Detector – NOD). Ačkoli NOD nebyl nikdy vyráběn ve 

velkém množství, jeho konstrukce poskytla základy pro Zvukový vyhledávač cesty 

(Sonic Pathfinder), který určuje novou třídu počítačem kontrolovaných ECP, které 

využívají to, co Dr. Heyes nazývá „umělá inteligence“ (1993).

Zvukový vyhledávač cesty (Sonic Pathfinder) (obr.13) je ultrazvukové 

vyhledávací zařízení se dvěma vysílači a třemi přijímači, které jsou připevněné na 

vytvarovanou čelenku z umělé hmoty. Dva vysílače zaplavují cestu uživatele 

širokým paprskem ultrazvukové energie. Tři ultrazvukové přijímače odhalí 

ultrazvuk odražený od předmětů stojících v cestě. Plochý kabel spojuje čelenku 

s řídící jednotkou, ve které jsou umístěn řídící mikropočítačové obvody a nabíjecí 

nikl-kadmiová baterie. Při celonočním nabíjení může baterie zajistit 30 hodin 

nepřetržitého používání. Jako záložní zdroj energie je možné  použít 9-ti voltovou 

alkalickou baterii, kterou můžeme  zapojit do nabíjecí zdířky. Řídící jednotka je 

umístěna v nosném pouzdru s mnoha kapsičkami, které se nosí okolo pasu 

(ledvinka). Protože je regulace dosahu automatická, jediným vnějším ovládáním je 

knoflík na zapnutí a ovládání hlasitosti.

Jakmile je zvukový odraz zpracován mikropočítačem, je zakódován do not 

durové hudební stupnice. Noty se mění spolu s funkcí vzdálenosti: vysoké tóny pro 

vzdálené objekty a nízké tóny pro blízké objekty. Noty vycházejí z miniaturních 

reproduktorů, které jsou zabudované do nožiček (sluchátek), které jsou zavěšeny 

na čelence ve volitelném úhlu tak, aby visely před ušima. Zvukový vyhledávač 

cesty (Sonic Pathfinder) upozorní uživatele na objekty vepředu tím, že vyšle zvuk 

do obou uší a na objekty po stranách vysláním zvuku pouze do odpovídajícího 

ucha.
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Pokud není žádný předmět přímo v cestě, zařízení ukazuje předměty po 

stranách pouze zvukem do odpovídajícího ucha. Umělá inteligence zařízení 

neustále přizpůsobuje dosah zařízení tak, aby vyhovoval rychlosti chůze. 

Informační přetížení je vyloučeno omezením zobrazovaných informací pouze na 

informace o těch objektech, se kterými se uživatel střetne v následujících 2 

vteřinách cesty.

Výhody. Zvukový vyhledávač cesty (Sonic Pathfinder) poskytuje uživateli 

informace o průchodnosti cesty. Jeho „umělá inteligence“ uživatele chrání před 

matoucími informacemi o předmětech mimo trasu nebo o těch, se kterými se 

uživatel setká za déle než 2 vteřiny chůze. Zjednodušení zobrazení informací může 

zvýšit tempo chůze uživatele a Zvukový vyhledávač cesty (Sonic Pathfinder) bude 

účinnější s nižší potřebou výcviku.

Omezení. Někteří uživatele může mást úprava dosahu pomocí „umělé 

inteligence“. Když se dosah v oblastech, kde je hodně lidí, automaticky zkrátí nebo 

když se uživatel dívá na blízký předmět po dlouhou dobu, známé předměty a 

orientační body mohou být přechodně nezjistitelné.

Tabulka (viz obr.14) představuje shrnutí čtyř typů ECP a některé 

charakteristické vlastnosti, které jsou pro studenty důležité.

Elektronické orientační pomůcky

Elektronické orientační pomůcky (EOP) se používají pro zlepšení orientace a 

navigace. Toto je nová kategorie přístrojů používaných pro poskytnutí orientace v 

okolí před nebo během cesty. Některá zařízení mohou být z pohledu uživatele 

vnější, přidělaná na sloupech nebo zdech, zatímco ostatní si cestující nosí sebou.
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Mluvící znamení (Talking Signs®)

Institut optických věd Smithe Kettlwella vyvinul navigační pomůcku (Mluvící 

znamení (Talking Signs®)), která využívá vysílače infračerveného světla a 

přijímače, který se drží v ruce. Stručně namluvené zvukové zprávy jsou 

zakódovány do neviditelného přenosového signálu. Zprávu je možné vyslechnout, 

pokud uživatel namíří ve vzdálenosti 10 až 60 stop (3 až 18,3 m) přijímač o 

rozměrech 2,4 x 3,8 palců (6,1 x 9,7 cm) na vysílač Mluvícího znamení (Talking 

Sign®). Studií porovnávající systém Mluvících znamení (Talking Sign®) se 

systémem Verbální orientační body (Verbal Landmarks), přišli Bentzen a Mitchell 

(1993) na to, že systém Mluvící znamení (Talking Sign®) snížil potřebu asistence 

a zkrátil čas nutný k určení cíle v neznámém prostředí.

Marco

Marco je další vysílač infračerveného světla, který je v současné době k 

dispozici. Marco je srovnatelný se systémem Mluvící znamení (Talking Signs®) a 

poskytuje podobné výhody pro navigaci. Přijímač s dosahem až 50 stop (15,2 m) 

má rozměry 5x3 palce (12,7 x 7,62 cm) a váží 7 uncí (198 g).

Verbální orientační body (Verbal Landmarks) 

Verbální orientační body (Verbal Landmarks) je nástroj na vyhledávání cesty, 

které využívá indukční smyčku radiových signálů. Uživatel slyší mluvenou zprávu 

pokud je přenosný přijímač do vzdálenosti 5 stop (1,5 m) od vysílače. Protože 

infračervený systém spočívá na přenosu s přímou viditelností, může systém 

induktivní smyčky vysílat skrz překážky jako jsou například lidé. Systém Verbální 

orientační body (Verbal Landmarks) často vysílá obsáhlé zprávy, které nabízejí 
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srozumitelnější uvedení do okolního prostředí.

Přístroje na určení polohy

Směrové senzory

V cestovním rozvrhu lidí se zrakovým postižením mají své místo i manuální či 

elektronické kompasy. Kompasy se používají na určení linie cesty a k ověření 

vlastní směrové orientace, když je uživatel v klidu. Elektronické kompasy 

poskytují uživateli osm možných namluvených oznámení, včetně těch o hlavním 

směru a pomocných informačních bodech. Pokračují pokusy s gyroskopickými 

kompasy, které jsou v současnosti nad finanční možnosti běžného uživatele. Ačkoli 

elektronický kompas může být méně přesný, vyžaduje energii z baterií a je 

náchylnější ke změnám teploty a magnetického pole, má jisté výhody. 

Elektronický kompas může být méně citlivý k chybám uživatele, ke kterým 

dochází špatným nastavením nebo manipulací, a pro uživatele s narušenou 

citlivostí hmatu může být, díky svému zvukovému výstupu, užitečnější.

Globální polohový systém

Globální polohový systém (GPS), technologie, kterou dlouho používala 

armáda pro přesné informace o navigaci a o poloze, je nyní užitečná a dostupná 

uživatelům se zrakovým postižením. Přijímač GPS využívá k určení zeměpisných 

délek a šířek přesně načasovaných datových signálů ze 3 z 24 dostupných 

obíhajících družic. Tento systém se stává užitečným, když jsou polohová data 

dodána do počítačově řízené databáze a aktuální adresy ulic, uchované mezníky a 

orientační body se k uživateli přenesou náležitém čase. V blízké budoucnosti by 
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velikost, hmotnost i cena přijímačů mohla být ve finančních možnostech některých 

uživatelů. Systém GPS potřebuje pro příjem dat z družice volnou cestu, proto 

mohou vysoké budovy nebo jiné překážky zhoršit nebo zcela znemožnit příjem 

signálu. Pomůcky využívající systém GPS navržené pro používání lidmi se 

zrakovým postižením jsou již na obzoru.

Strider a Atlas Speaks

Arkenstone, nezisková organizace, plánuje uvedení Strideru, GPS přijímacího 

systému, v druhé polovině roku 1997. Když se Strider spojí  se softwarem Atlas 

Speaks‘ „mluvící mapou“ a s mluvícím notebookem, bude chodce informovat o 

jejich aktuální poloze a pomůže jim sledovat předem naplánovanou cestu.

Projekt MoBIC

Evropské konsorcium MoBIC – Pohyb nevidomých a starších lidí ve 

spolupráci s počítači (Mobility of Blind and Elderly People Interacting with 

Computers) vedlo výzkumné terénní pokusy v Berlíně, Německu, v roce 1995 a v 

Birminghamu, Anglii v roce 1996. Zařízení Pohybu nevidomých a starších lidí ve 

spolupráci s počítači (MoBIC) spojuje GPS signály s elektronickou mapou a 

syntetickou řečí. Výzkum a vývoj pokračuje k vyvinutí malého, lehkého a 

levnějšího zařízení.
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Problémy tréninku a strategie pro ECP

Požadavky na uživatele

Je důležité, aby organizace a specialisté na orientaci a pohyb stanovili 

kandidáty k potenciálnímu používání ECP a aby studentům umožnili výběr a 

nabídli různé možnosti. V současnosti není žádný všeobecně přijímaný seznam 

požadavků pro účast, i když agentury nabízející programy ECP mají obvykle své 

vlastní směrnice, podle kterých určují způsobilost uchazečů pro dostupné 

programy.

Studenti by se měli hodnotit na základě jejich individuálních potřeb a 

vlastností. Jedním vodítkem, které by se při výběru kandidáta mělo vzít v úvahu je 

to, zda jsou zbytky zraku dostatečně omezeny, aby se zabránilo jistému zrakovému 

určení překážek mimo dosah ECP. Pokud má kandidát více zbytkového zraku, 

může výstup z ECP ignorovat nebo ho tento výstup může zneklidňovat či mást. 

Dalším vodítkem může být fyzická schopnost kandidáta účastnit tréninkového 

programu a dokončit ho.

Další podmínky by měly zvážit cestovní historii kandidáta, dřívější a 

současnou kompetenci a důvěru v primární způsoby cestování, současné a budoucí 

potřeby pohybu a také, zda se cesta odehrává v neznámém stejně jako ve známém 

prostředí. Specialisté na orientaci a pohyb musí zvážit stupeň aktivní činnosti a 

nečinnosti a to, jestli činnosti jsou pracovní, rekreační, civilní nebo jiné. Pokud je 

pohyb především záležitostí  především pracovní, pracuje tato osoba v profesní 

budově, továrně, kanceláři nebo na farmě, nebo je snad tato osoba student?

Specialisté na orientaci a pohyb musí ve spolupráci se studentem zjistit jeho 

vnímání reakcí veřejnosti, kosmetickou přijatelnost, přesnost signálního výstupu a 

také postoje a reakce významných druhých. Pečlivého uvážení se musí dostat také 
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oblastem, ve kterých jednotlivec žije a pracuje, zda je to oblast městská, venkovská 

nebo obytná, nebo nějaká kombinace předcházejícího.

Důležitými faktory ke zvážení při spojování uživatele s konkrétní pomůckou 

jsou, sluchová omezení, ostrost zraku, motivace a náklady a výnosy (které zcela 

záleží na jednotlivci) spojené s časem, úsilím a penězi. Dva výzkumníci, de Haas a 

Weiegerber (1978), probírali sérii párovacích pokusů, které by se daly využít při 

párování správné ECP s konkrétním uživatelem.

Délka výcviku

Délku tréninku se zařízením ovlivňují různé faktory, včetně složitosti zařízení, 

rychlosti učení a potřeb studenta, dostupnosti personálu a finančních omezení. 

Ideální délka výcviku se bude pohybovat od 20 do 120 hodin, záleží na každém 

studentovi, složitosti zařízení a rozmanitosti cestovního prostředí, ve kterém se 

zařízení používá. Asociace pro vzdělávání a rehabilitaci nevidomých a zrakově 

postižených, oddělení devět pro  certifikaci ECP (The Association  for Education 

and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired Division Nine ETA 

Certification) doporučila minimální dobu tréninku s ECP takto: Zvukový průvodce 

(Sonicguide) – 40 hodin, Laserová hůl (Laser Cane) – 20 hodin, Pathsounder – 8 

hodin, Mowatův snímač (Mowat Sensor) – 8 hodin. (Pro další informace o 

výcvikových metodách a o struktuře ECP se podívejte do konkrétních 

tréninkových manuálů zařízení, stejně tak i do článků od Farmera (1975) , 

Jacksona (1977) a Bairda (1977)).

Faktory ovlivňující používání

Většina uživatelů ECP nebude zařízení používat neustále při všech cestách 

(Blasch a kolektiv, 1989). Většina cestujících si zvolí nepravidelné používání ECP, 

- 36 -



s tím, že zapnou zařízení, když budou v neznámém prostředí nebo v prostředí, kde 

je hodně lidí. A vypnou, když budou ve známějším, bezpečnějším a méně lidnatém 

prostředí. Když bude uživatel cestovat s přáteli nebo rodinou, nechá ECP doma. 

Blasch a kolektiv (1989) se v národním výzkumu o užívání ECP, ptali lidí na to, 

jak používali jejich ECP v posledních 3, 30 a 180 dnech (viz. tabulka 1). Doložené 

užití ECP bylo o mnoho vyšší než specialisté na orientaci a pohyb předpovídali.

ECP prokázaly svou účinnost ve snížení úzkosti, protože lidé věděli o existenci 

a poloze předmětů a lidí. Toto předjímání snižuje možnost rozpaků při nechtěném 

osobním kontaktu s lidmi. Podle současného výzkumu (Blasch & De l‘Aune, 1992; 

Blasch a kolektiv, 1996) poskytuje dlouhá hůl daleko menší pokrytí než se dosud 

věřilo (viz. obr.2). Přidání vhodné ECP by mohlo významně zlepšit pokrytí a 

předjímání, které poskytuje dlouhá hůl. Důležitou roli při výběru a frekvenci 

používání hraje také kosmetický vzhled zařízení. Často významní druzí předkládají 

své názory a rady týkající se kosmetické přijatelnosti zařízení. Tento účinek na 

využívání zařízení by se měl uvážit už během výběrového procesu.

Užití a trénink pro ECP

Vynález zvukové signalizace, digitálních map a globálního polohového systému 

(GPS) otevírá pro nevidomé a pro lidi se zrakovým postižením nové možnosti ve 

vyhledávání trasy. Vývoj těchto elektronických systémů vytváří vyšší stupeň 

psychického pohodlí a nezávislosti pro nevidomé než by bylo možné dosáhnout 

pomocí dřívějších technologií. Avšak zároveň způsobuje nová technologie mnoho 

problémů spojených se vzájemným působením těchto systémů a nevidomého 

uživatele. V budoucnu bude nezbytné zvážit, jak poskytnout nejefektivnější 

kontrolu zařízení, největší přesnost, nejvhodnější úroveň obsahu  digitálních map, 

nejmenší velikost a nejlepší umístění hardwaru; a výběr softwaru, který je snadno 

ovladatelný dostatečně pružný na to, aby poskytoval informace na různých 
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úrovních (Blasch & Long, 1994). Navíc je důležité zvážit typ a délku výcviku 

nezbytné pro správné používání  zařízení.

Předpokládá se, že existují nejméně dvě různé úrovně nevidomých uživatelů, 

každá má jiné požadavky na vzájemné působení ovládání systému a člověka a na 

orientační informace. První skupina vyžaduje přesnou trasu a přesný směr cesty. 

Druhá skupina uživatelů spoléhá více na informace o celkovém přehledu oblasti a 

stačí jí jen přibližné nasměrování. Zatímco systémové požadavky první skupiny 

uživatelů jsou jasné (může být zajištěna konkrétní trasa a – v případě GPS – může 

navigační systém regulovat odchylky od této trasy), u druhé skupiny to tak není. 

Vytvoření mentálního obrazu ulic dostatečně detailního pro pohodlnou navigaci, a 

poskytování tohoto geografického obrazu během cesty, je problém, který si vyžádá 

další studium. Zdá se, že různí nevidomí uživatelé mají různé požadavky na 

software a data. Zatímco kvalita plánů ulic (včetně informací o orientačních 

bodech, chodnících a dopravě) je pro první skupinu uživatelů rozhodující, ve 

druhém případě je potřeba, aby informace byla představena tak, aby uživateli 

umožnila vybudovat si na základě částečných informací mentální obraz uspořádání 

ulic. Ve druhém případě může být důležitější informace o souběžných ulicích, 

spojovacích ulicích a orientačních bodech než prostá informace o poloze. To jsou 

problémy, které bude nutné ještě studovat, aby mohly být poskytnuty náležité 

informace a aby se mohly vyvinout účinné tréninkové metody.

Budoucnost elektronických pohybových pomůcek 
a elektronických orientačních systémů

Technické pokroky nabízejí zrakově postiženým cestujícím mnoho možností. 

Největší překážkou dostupnosti nové technologie je cena a obchodní velikost 

pomůcek. Technologii mobilních telefonů by bylo možné přizpůsobit jako zdroj 

informací o poloze; tato technologie se využívá ke sledování skupin dopravních 
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prostředků, ale v současnosti postrádá přesnost, kterou poskytuje GPS.

Mikro energetický impulzní radar (Micropower impulse radar (MIR)) je nová 

technologie, která k odhalení předmětů a pohybu využívá radiové vlny s extrémně 

nízkou energií (1 mikrowatt) v rychlých náhodně zvolených  pulsech (1 milión 

pulsů za sekundu). Malá, 1,5 čtverečných palců velká základní deska by se mohla 

být zabudovat do nové ECP. Odhadovaná cena technologie, která je díky širokému 

trhu nízká by z této technologie učinila levnou volbu pro budoucí zařízení (Stover, 

1995). I přes tyto pokroky nebyla stále ještě uspokojena potřeba po malých, 

lehkých, levných ECP užívaných pro konkrétní situaci.

Podnikatelé

Podnikatel, který chce vyvinout novou elektronickou cestovní pomůcku, čelí 

významným výzvám. Protože trh pro nové pomůcky je omezený, jeden nebo dva 

lidé často hrají více rolí ve vývoji, testování, marketingu a podpoře. Po celou dobu 

procesu vývoje je nezbytná konzultace se zkušenými výzkumníky, odborníky na 

orientaci a pohyb a spotřebiteli.

Vyskytuje se obava z růstu počtu zařízení, o zdroje a z toho, že snaha o jejich 

využití jde špatným směrem. Pro rozpoznání oblastí specifických lidských potřeb 

(např. starší a sluchově postižení lidé a lidé s více poruchami), financování, 

navrhování a vývoj zařízení k uspokojení těchto potřeb, testování prototypů a 

vývoj výcvikových postupů je zapotřebí systematického přístupu. Příliš často se na 

jeden nebo dva z těchto problémů během vývoje nového zařízení zapomene, 

v důsledku toho vzniká neúspěch. Často se vyskytují průvodní zprávy, které 

uživatelům skýtají falešnou naději, ale stanou se z nich jen pouhé sliby.
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Elektronické protézy implantované do mozkové kúry 
(Electrocortical Prosthesis)

Dnes používané ECP se navrhují tak, aby pomáhaly pouze při orientaci a 

pohybu. Probíhá výzkum, který se snaží vyvinout náhradu za zrak, která by se dala 

využít nejen při pohybu, ale také ve vzdělávání, zaměstnání a při činnostech ve 

volném čase. Elektrokortikální protéza anebo systémy nahrazující zrak, které 

přemostí zrakovou dráhu, jsou předmětem několika trvale probíhajících projektů.

Richard Stone (1990) projednal několik výzkumných projektů v Národním 

Institutu programu zdravotních nervových protéz (National Institutes of Health's 

Neural Prosthesis Program, ve kterém se, jak vědci doufají, vyvine protéza 

zrakových vjemů, která umožní zrakově postiženým lidem číst a rozpoznávat 

předměty. Středem zájmu výzkumu je také silikonová mikroelektrodová protéza 

složená z několika drobounkých sond, která je vložena asi 2 milimetry v mozku.

Problémy, které je třeba překonat zahrnují korozi elektrod, stejně jako růst 

mozkové tkáně, který má za následek izolaci elektrod. Někteří výzkumníci dělali 

pokusy s různými chemikáliemi a barvami, které, pokud se použijí na svrchní 

mozkovou tkáň, umožní stimulaci zrakových vjemů, aniž by se vložily elektrody. 

(DE Witt, 1988).

Shrnutí

Vliv ECP na rehabilitaci nevidomých lidí je poněkud skličující. Nicméně 

nabízejí výhody a volby pro mnoho lidí se zrakovým postižením, tím, že 

uspokojují mnoho potřeb při cestování. Ačkoli ECP nesplnily očekávání, výzkum 

v této oblasti poskytl důležité informace o povaze požadavků na pohyb u 

jednotlivců se zrakovým postižením.

Specialista na orientaci a pohyb může pochybovat o budoucnosti 
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elektronických cestovních pomůcek a smyslových systémů, nicméně byla 

stanovena hodnota a potenciál doplňkového využití ECP. Je důležité lidi, kterým je 

poskytnut výcvik orientace a pohybu, o ECP informovat a dopomoci tomu, aby 

zařízení byla snáze dostupná.

Specialisté na orientaci a pohyb by měli hrát aktivní úlohu při zlepšování 

využívání těchto zařízení. Protože se Elektronické orientační pomůcky (EOP) stále 

vyvíjejí a jsou dostupnější, mělo by se jejich využití zahrnout do plánování tras 

cest a navigace prostředím. Tato zařízení pomohou jednotlivcům si lépe naplánovat 

cestu a určit svou polohu na dráze pohybu. S neustálým vývojem by se zařízení 

měla zmenšovat, být spolehlivější a mělo by být jednodušší je používat. 

Představují skok vpřed v nezávislém cestování.

Doporučení a důsledky pro specialisty na orientaci a 
pohyb

1. Existují čtyři typy systémů nebo nástrojů pro pohyb: průvodce, hole, 

vodící psi a Elektronické cestovní pomůcky (ECP).

2. Úkolem těchto systémů a zařízení pro pohyb je poskytnout informace o 

trase cesty dříve, než člověk do prostoru vstoupí. U dlouhé hole a ECP, se 

jednotlivec stará o druh a rozsah pokrytí, které konkrétní zařízení 

poskytuje.

3. Funkcí pohybového zařízení jako hůl je podávat v předstihu informace o 

nejbližším okolí a) o předmětech v dráze pohybu (předjímání předmětů), b) 

změny povrchu  cesty (předjímání povrchu) a c) celistvosti povrchu, na 

který bude noha umístěna při kroku vpřed (předjímání umístění nohy). 

Zvláště u hole je cestujícímu k dispozici informace, kterou získá z ozvěny 

zvuků hole.

4. Výcvik pohybu se zaměřuje na tři základní oblasti: zařízení, schopnosti a 
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strategie.

5. Aby bylo možné uspokojit různé potřeby a požadavky lidí se zrakovým 

postižením, vyrábí se několik typů holí a pomůcek pro chození. Na základě 

průkopnického úsilí Hoovera, pracovali spotřebitelé, inženýři, výrobci a 

specialisté na pohyb dohromady na nepřetržitém vývoji dlouhé hole a 

zlepšování technik a postupů, které se při jejím užívání uplatňují.

6. Instruktoři jsou zodpovědní za seznámení studentů s rozmanitými druhy 

holí.

7. ECP je zařízení, které vysílá energetické vlny, aby prozkoumalo prostředí 

v určitém úhlu nebo vzdálenosti, zpracovává odražené informace a 

poskytuje uživateli jisté informace o bezprostředním okolí. Zařízení by 

mělo prozkoumat nejbližší oblast a předat srozumitelným a využitelným 

způsobem zjištěné informace cestujícímu. Blasch, Long a Griffin-Shirley 

(1989) dále stanovují, že ETA jsou „ … zařízení, která přetvářejí informace 

o okolí, které by normálně byly přenášeny zrakem, do formy, která může 

být zprostředkována jinou smyslovou oblastí.“

8. Russell a Kay vyjádřili dva opačné pohledy, které se týkají zobrazování a 

výstupu zařízení. Russell uvedl, že pomůcka by měla jednoduše zobrazovat 

informaci, která cestujícímu ukazuje, jestli cesta je nebo není volná; 

„systém běž-stůj“ (go-no-go system). Kay ve svém přístupu prosazuje 

zobrazení největšího možného množství informací o prostředí, jaké může 

sluchový kanál účinně přenášet, tak, aby umožnil uživateli soustředit 

pozornost na příslušnou informaci (analogový systém).

9. ECP může poskytnout množství smyslových informací o prostředí, jako je 

rozsah, směr, rozměr a výška předmětů a stejně jako u Kayova zařízení 

charakter prostředí, což by při využití pouze dlouhé hole nebo vodícího psa 

nebylo možné. 
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10.Relativně novou technologii zavedli výzkumníci při využití Systému 

globální navigace (GPS) a mobilních komunikačních systémů pro zlepšení 

orientace a navigace1. Bude potřeba, aby čtenář tuto novou technologii 

zhodnotil až poté, co se osvědčí na základě skutečných uživatelských 

výhod.

11.Výzkumníci by měli vždy mít na paměti, že konzultace se zkušenými 

výzkumníky, odborníky na orientaci a pohyb a spotřebiteli jsou nezbytné 

po celou dobu vývoje.

12.Specialisté by měli očekávat, že Americká asociace neslyšících (American 

Deaf Association) bude dále regulovat schválení možné standardizace a 

možné začlenění mluvených znaků a pomůcek.

13.Pro organizace a specialisty na orientaci a pohyb je důležité určit 

kandidáty pro možné využití ECP a dalších pomůcek pro pohyb a 

poskytnout studentům výběr a možnost volby. Důležitou roli při výběru 

pomůcky pro pohyb hraje citlivost na reakci okolí, estetická přijatelnost, 

pronikavost signálního výstupu a postoje a reakce důležitých druhých.

14.Většina uživatelů ECP nebudou zařízení používat během cestování 

nepřetržitě. Většina uživatelů bude ECP používat občas, v závislosti na 

prostředí, ve kterém se pohybují.
2

1 Tuto větu jsem nepřeložila doslovně, uvedla jsem jen přibližný překlad. V angličtině totiž nedává příliš smysl: Relatively new 
implementation has researchers introducing or experimenting with use of Global Positioning System (GPS) and cellular 
communications systems for orientation and navigation enhancement.
2 Cvičení k zopakování (Activities for review) jsem nepřekládala, protože mi nepřišla pro text samotný podstatná. Jsou to jen 
úkoly, které lidem, kteří budou pomáhat lidem s vodícími psy a tyto psy cvičit, slouží ke zopakování přečteného textu.
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Kapitola 8

Vodící psi

Robert H. Whitstock, Lukas Franck a Rodney Haneline

Lidé už dávno objevili, že instinkty, schopnosti, inteligence a smysly psů jsou 

užitečné v mnoha případech. Výměnou za teplé srdce, náklonnost a potravu byla 

rychlost  a ochrana psů využívány k hlídání domovů i stád. Jejich ostrý čich a zrak 

byly využívány při lovu a hledání ztracených. V antickém světě se pes používal 

jako válečná zbraň. Je také jisté, že fenomén vodícího psa byl dobře znám v mnoha 

antických kulturách.

Obrazy psů vystupujících jako průvodci nevidomých lidí a lidí se zrakovým 

postižením můžeme vidět na starých čínských malbách, na zdech v Pompejích a na 

Rembrandtových leptech od 17. století (Coon, 1959). Tyto psy vytrénovali 

pravděpodobně jejich majitelé, ale můžeme se jen dohadovat, jaké úkoly zastávali 

a jak své poslání naplňovali.

Systematický výcvik psů, aby vystupovali jako průvodce lidí nevidomých nebo 

se zrakovým postižením začal až po skončení První světové války. V roce 1925 a 

pak znovu v roce 1926 sledovala bohatá americká obdivovatelka, trenérka a 

chovatelka německých ovčáků Dorothy Harrison Eustisová (viz. Obr.15) jeden z 

několika německých programů, ve kterých se trénovali němečtí ovčáci, aby 

doprovázeli osleplé veterány z První světové války. Tento program byl nepochybně 

částečně založen na práci otce Johanna Kleina z 19. století (obr. 16).

Tehdy byla nezávislost, mobilita a společenská integrace nevidomých 

Američanů vážně omezena. Když poté v roce 1927 napsala Eustisová „Vidící oko 

(The Seeing Eye) “ pro Sobotní Evening Post ( Saturday  Evening Post), ve kterém 

popisuje německý program, vzbudilo to velký ohlas. Jeden z mnoha dopisů byl od 
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mladíka z Tennesee jménem Morrison Frank, který oslepl jako mladistvý (viz. Obr. 

17).

Frank přesvědčil Eustisovou a jejího cvičitele, genetika Elliota S. (Jacka) 

Humphreyho (obr. 18), aby pro něj na chovné a výcvikové stanici  Šťastlivcova 

pole (Fortunate Fields) ve Vevey, Švýcarsku, vytrénovali psa (obr. 19). Bylo jasné, 

že se po tréninku se psem (fenka německého ovčáka dostala jméno Buddy) ve 

Švýcarsku vrátí Frank do Spojených států, aby ho vyzkoušel i v amerických 

podmínkách (viz. obr.20).

Tento experiment byl tak úspěšný, že se Eustisová rozhodla věnovat veškerou 

energii vývoji služby vodících psů pro nevidomé muže i ženy ze Spojených států i 

jiných evropských zemí. V lednu 1929 formálně založila společně s Frankem 

Vidící oko a.s. (The Seeing Eye, Inc.) v Nashvillu, Frankově rodném městě; ale v 

červnu se přestěhovali do Morris Country, New Jersey (Putnam, 1979)

V roce 1938 položil Donald Schuur a Klub detroitských lvů (Detroit Lions 

Club) základy pro druhou organizovanou neziskovou školu pro vodící psy v 

Severní Americe.  První třída u Vedoucích psů pro nevidomé (Leader Dogs for the 

Blind) absolvovala v roce 1939.

Společnost Vodící psi pro nevidomé (Guide Dogs for the Blind) v San Rafaelu, 

Kalifornii byla založena v roce 1942, aby se pokusila uspokojit potřeby 

nevidomých Veteránů z  Druhé světové války ze západního pobřeží. Její 

zakladatelé  byli i jejími prvními instruktory: Chalmers R. (Don) Donaldson a Lois 

W. Merrihewová a skupina dobrovolníků známá jako Služba amerických 

dobrovolnic (American Woman‘s Voluntary Services). I mnoho dalších škol má 

své kořeny v poválečné době.

Vodící oči pro nevidomé (Guiding Eyes for the Blind) v Yorktown Heights, 

New Yorku založil Donald Z. Kauth v roce 1956. Dnes je podle počtu absolventů 

jednou ze čtyř největších škol ve Spojených státech. Během let otevřelo své dveře 

ještě mnoho dalších škol.
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Co vodící psi dělají

Psi vedou jako odpověď na určitou sadu povelů udávaných hlasem nebo 

signály rukou. Táhnou svého majitele stejným pohybem kupředu jako při technice 

vidícího průvodce.

V městském prostředí vede pes zrakově postiženou osobu od začátku bloku na 

jeho konec. Tam se pes zastaví, aby označil změnu povrchu na setkání chodníku a 

silnice. Pak pes čeká na další příkaz, který může být buď „kupředu“, „doprava“ 

nebo „doleva“. Příkaz říká psovi, aby zahnul pokud je třeba a začal vést v daném 

směru. Uživatel iniciuje přechod ulice povelem „kupředu“.

V oblastech bez přechodů jde vodící pes těsně podél levého okraje vozovky, 

zatímco hlídá dopravu přijíždějící v opačném směru. Křížovatku označí tak, že jde 

podél rohu a za ním zastaví. Zde nevidomý cestující znovu zatočí, zařadí se za psa 

a příkazem „kupředu“ iniciuje přecházení.

Co má na starost majitel

Obecné směrnice

Psi, kteří pracují v jakékoli funkci, například u policie nebo v zákaznických 

agenturách, doprovází lidé – psovodi – kteří řídí úsilí svého psa. Stejné 

terminologie se užívá i u vodících psů. Pojem psovod (handler) zde popisuje 

nevidomou osobu, která pracuje s vodícím psem1. Tento termín byl vybrán k 

označení společného úsilí, které úspěšný tým vyžaduje. Majitelé musí udělat vše 

1 V této kapitole se výraz handler vyskytuje prakticky v každé větě, ale překládat toto slovo jako „ten, kdo manipuluje se 
psem“ mi nepřišlo příliš vhodné. V souvislosti se psy by se nabízel ještě překlad psovod, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 
lidi se zrakovým postižením, vede zde pes spíš je, než oni psa. Proto jsem nepoužívala ani překladu psovod. Překlad jsem 
tedy uzpůsobila kontextu a významu věty a podle toho použila jiný výraz. Vzhledem k tomu, že ve všech případech zde 
uvedených, je ten, kdo využívá služeb vodícího psa zároveň jeho majitelem, používala jsem nejčastěji k překladu výrazu 
majitel.
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nezbytné, aby získali nejvyšší možnou kvalitu z práce svého psa. K dosažení svého 

cíle používají dobře načasované příkazy, pochvalu, povzbuzení a příležitostné 

pokárání.

Aby se dostali k cíli, musí majitelé svému psovi dávat směrové příkazy 

postupně blok za blokem. To předpokládá, že se majitel v prostoru orientuje 

dostatečně na to, aby mohl správně řídit svého psa. Navíc je, stejně jako u hole, 

nezbytné používat orientační schopnosti v kombinaci se schopností ovládat psa, 

aby se předešlo neplánovaným oklikám nebo aby bylo možné znovu najít správnou 

cestu.

Posouzení dopravního ruchu a vytyčení trasy

Před tím, než dá majitel pokyn „kupředu“ směrem do ulice, musí za použití 

běžných sluchových technik (viz obr.21) přesně posoudit dopravní ruch. Počáteční 

rozhodnutí o přecházení není zodpovědností vodícího psa.

Ačkoli za normálních okolností psi vyvažují sklony ke stáčení, při zvolení 

způsobu přecházení spoléhají na svého majitele. Pokud je počáteční směr majitele 

špatný o 45°, může být pes zmatený, což může mít za následek přecházení po 

úhlopříčce nebo podstatné stáčení.

Pokud je příkaz „vlevo“ nebo „vpravo“ dán na konci bloku nebo po 

přecházení, musí dát majitel jasně najevo, který směr má na mysli. K dosažení 

tohoto používají vodiči hlasových signálů a signálů rukou, ale musí také správně 

zatáčet, k tomu, aby „nastavili“ své tělo v požadovaném směru,využívají 

informace o okolí a uvědomění si pohybu a rovnováhy.

Vedení výcviku

Majitelé se učí vhodné techniky, aby mohli pokračovat ve výcviku svého psa. 
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Pečlivá práce získá vřelou pochvalu. Pochvala je nezbytnou součástí vedení. 

Představuje posílení dobré práce a také snižuje stres vodícího psa. Po chybě psa, 

která má za následek krok špatným směrem nebo náraz, následuje pokárání nebo 

oprava. Důvod opravení se psovi jasně ukáže, poté má pes úkon zopakovat, a pak 

se pochválí.

Ačkoli jsou vodící psi dobře vycvičeni, zůstávají stále zvířaty se silnými 

instinkty. Někdy se tyto instinkty vynoří na povrch. Psi mohou nepřiměřeně 

„čmuchat“, anebo se projeví nepřiměřeně velký zájem o jiná zvířata nebo lidi. 

Majitel musí na toto chování dávat pozor a napomenout svého psa, aby se jejich 

zájem znovu soustředil na práci s majitelem. Tady může být potřeba buď slovní 

pokárání nebo přísná oprava vodítkem, to záleží na konkrétním psovi a charakteru 

chyby.

Vodící psi musí být společensky přijatelní. Nesmí být, pokud možno, dotěrní a 

nesmí na sebe upozorňovat. Musí být tišší, dobře upravení, dobře vychovaní a pod 

dobrým dohledem. Vodiči se o své psy musí starat a stále dohlížet na jejich 

chování.

Co má na starost vodící pes

Pohyby psa přenáší pevné držadlo ve tvaru U do levé ruky majitele. Držadlo je 

připojeno k postroji podobnému pásku, který má na sobě pes a jehož pomocí vede 

majitele. Držadlo postroje je obzvláště citlivé zařízení, kterým pes přenáší svůj 

záměr a majitel ho interpretuje.

Vodící psi jsou vycvičeni, aby chodili relativně rovně. Obvykle, přejdou blok 

domů od začátku nakonec, s výjimkou toho, když chce majitel jít do nějakého 

obchodu, kanceláře nebo jiného místa uprostřed bloku, nebo pokud je v cestě něco, 

co brání v cestě podél bloku a je nutné to obejít. Psi jsou vycvičeni tak, aby i ulice 

přecházeli přímo rovně směrem k protějšímu obrubníku. Vodící pes se naučí, jak 
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vyrovnávat tendenci majitele se stáčet jedním směrem.

Vodící psi chrání své majitele, aby nepřišli na své cestě do styku s překážkami. 

To zahrnuje i nepohyblivé překážky jako jsou sloupy a parkovací automaty, a 

chodce. Zahrnuje i nebezpečí, která se vyskytují nad hlavou psa, například větve 

nebo ohnuté sloupy. Někdy musí tým projít tam, kde není možné kvůli úzkému 

průchodu  jít vedle sebe. Zde by se pes měl zastavit, aby to dal najevo svému 

pánovi, a tento úsek obejít nebo v některých případech, po zvážení psovoda, 

mohou projít jeden za druhým, přičemž pes jde vpředu.

Vodící psi se zastaví, aby svému majiteli sdělili změnu povrchu jako jsou 

obrubníky a schody, jestli vedou nahoru nebo dolů a zda se kříži či nikoliv. To platí 

i pro cokoliv dalšího, o co by člověk mohl klopýtnout, jako například hadice od 

olejového plnícího zařízení nebo chodník nadzvednutý kořenem stromu. Psovod, 

kterého pes upozornil tím, že se zastavil by měl nohou nataženou dopředu zjistit 

umístění této změny, pochválit psa a pokračovat povelem „Kupředu“.

Vodící psi učí, aby používali svůj vlastní úsudek a v případě nesprávného nebo 

nebezpečného povelu „inteligentně neposlechli“. Toto je obzvláště důležité při 

pohybu v dopravě. Ačkoli člověk musí rozhodnout o tom, kdy přejít, je to pes, 

který sleduje auta a dává na ně pozor. Pokud je povel majitele chybný je pes 

vycvičen tak, aby inteligentně odmítl povel „Kupředu“. Pokud už pes povel 

uposlechl a přijíždějící auto je vidět až z prostředku silnice, je správná reakce psa 

taková, že pes zpomalí nebo zastaví, pokračuje jen v případě, že je to bezpečné.

Vodící psi rozeznávají vstupy do domů jako cíl a určí je jako pravděpodobný 

cíl ve směru chůze jejich pána. Zapamatují si také již dříve navštívené cíle a 

pomohou při změně jejich místa. Vidící chodec, který hledá cíl, který již dříve 

navštívil, si zapamatuje, jak to místo vypadá. Cestující, kteří směřují k cíli a 

používají k tomu hůl si zapamatují orientační body, které použili při hledání cíle 

poprvé. Cestující s vodícím psem má přibližné umístění v paměti, ale když je v 

neznámém prostředí zapojí do práce paměť a zrak svého psa, aby mu pomohl 

- 49 -



lokalizovat známý cíl.

V nepříznivém počasí, zvláště za sněhu, cestující se psem často zjistí, že 

schopnosti psa představují velkou výhodu. Nevadí jim déšť ani vítr, poskytují také 

dobrou oporu na kluzkém povrchu. Orientují se, i když orientační body těch, kdo 

se pohybují za pomoci hole zmizí ve sněhu. Když je těžké najít hmatové informace 

dotykem a sluchové informace jsou matoucí, udržují směr vizuálně.

Další funkce

Vodící psi mají několik dalších doplňkových funkcí, které, i když jsou 

vzhledem k samotné vodící činnosti druhotné, jsou pro toho, kdo se pohybuje za 

pomoci vodícího psa, velmi důležité. Nejzřetelnější druhotnou funkcí je 

samozřejmě přátelství. Vodící pes je společníkem na cestách i v životě jako 

takovém. Pouto náklonnosti a oboustranného respektu mezi majitelem a psem je 

velmi silné a často je dobrým zdrojem potěšení a hrdosti pro oba dva.

Pro mnoho nevidomých jedinců je součástí cestování za pomoci hole jisté 

množství napětí, zatímco v cestování s vidícím průvodcem je napětí menší 

(Shingledecker, 1983). Mnoho cestujících cítí, že cestování se psem zahrnuje méně 

napětí než s holí, částečně díky tomu, že zodpovědnost sdílí oba, a proto, že člověk 

tak není vlastně nikdy opravdu osamocený.

Vodící pes často slouží také jako společenský most, tím že nevidomého 

člověka seznámí s nejdůležitějšími oblastmi obecného zájmu vidících lidí. (Hoyt & 

Hudson, 1981). Pes může svému pánovi poskytnout také pocit bezpečí před 

napadením. Ačkoli jsou vodící psi vybíráni konkrétně tak, aby nebyli ochranitelští, 

ve skutečnosti se ani příliš ochranitelský pes na práci průvodce nehodí, pes může 

ale i tak odradit ty, kteří by považovali nevidomého za snadnou oběť.
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Školy pro vodící psy

Ve Spojených státech a v Kanadě jsou školy pro vodící psy soukromé 

neziskové organizace. Jsou podporovány soukromými dary a z příjmů svých 

nadací. Školy se velmi liší celkovým charakterem i v mnoha postupech a 

metodách. Většina si za poskytované služby neúčtuje žádné poplatky, zatímco 

některé si účtují poplatek, který představuje malý zlomek skutečné hodnoty psa. 

Tento poplatek slouží k zapojení jejich klientů do jejich vlastní rehabilitace. 

Většina vyžaduje, aby absolvent podepsal smlouvu, která školu opravňuje k tomu, 

aby si ponechala některá práva na vlastnictví psa. Některé jsou přidružené 

k bratrským organizacím, konkrétně ke Klubům lvů (Lions Clubs); ostatní 

přidružené nejsou. Některé jsou uzpůsobeny tak, aby sloužily jednomu regionu 

v zemi, zatímco jiné jsou svým přístupem celonárodní nebo dokonce mezinárodní. 

Nakonec, většina škol jsou programy vázané na bydliště. Některé školy trénují 

studenty výjimečně u nich doma, zatímco mnoho škol má pro zkušené studenty ve 

zvláštních podmínkách program přizpůsobený domácímu prostředí.

Vývoj vodícího psa: přehled

Vytvoření týmů vodících psů je mnohastupňový proces. Škola si musí psy 

chovat nebo jinak systematicky získávat. Pes se musí vychovávat dokud není dost 

starý na to, aby mohl začít s výcvikem. Instruktoři (poté, co sami prošli učením) 

musí trénovat skupiny psů. Jakmile jsou tito psi způsobilí k přidělení, instruktoři je 

musí dát dohromady s nevidomými studenty  a naučit studenty, jak pečovat, 

dohlížet a pracovat se svým psem.

Jakmile studenti ukončili výcvik nebo se vrátili domů se svými novými psy, 

škola dál zastává podpůrnou roli, kde vystupuje jako zasvěcený zdroj 

k zodpovídání dotazů a i jinak poskytuje podporu.
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Výběr a chov psů

Ať už vodící psi pocházejí z vlastního chovatelského programu školy nebo 

zvenčí, musí být zdraví, inteligentní a musí mít stálou a mírnou povahu; tato 

naposledy jmenovaná vlastnost je v tvrdém, stresujícím a vysoce mechanizovaném 

světě zvláště důležitá.  Většina vybraných psů váží mezi 45 a 70 librami – jsou 

dost těžcí, aby člověk pociťoval se psem v postroji kontakt, ale ne příliš velcí, aby 

se pohodlně vešli pod psací stůl, stůl v restauraci nebo pod sedadlo v autobuse. 

Musí mít srst, která se snadno udržuje. Plemena, která se mohou využít jsou tedy 

omezena na ty, která splňují tento výčet požadavků.

I když dříve byli němečtí ovčáci synonymem vodícího psa, dnes představují 

jen část psů, které používáme jako vodící; nejběžnější jsou labradorští retrívři. 

Často se využívají také zlatí retrívři. Pro lidi, kteří jsou alergičtí na plemena s delší 

srstí, jsou vhodní boxeři. Využívala se a využívají i jiná plemena, jako jsou 

kříženci. Na několika školách vyšlechtili úspěšně používaného křížence labradora 

a zlatého retrívra výslovně jako vodícího psa. Některé školy se specializují na 

určitá plemena. Většina škol využívá psy i feny, i když většina jsou feny, a všichni 

psi jsou, před tím, než jsou přiděleni nevidomým lidem, vykastrováni.

Hodně škol se rozhodne chovat sami alespoň některé psy. To jim umožňuje 

lépe kontrolovat výsledek a lépe předvídat množství, zdraví, povahu a velikost. 

Některé školy mají celkem rozsáhlé chovatelské programy, ty se mohou ještě 

doplnit nákupem vrhů štěňat nebo přijetím darovaných dospělých jedinců.

Socializace štěňat

Štěňata, která nejsou náležitě socializovaná na správném stupni vývoje, si 

nikdy nevytvoří správný druh pouta k člověku, které z nich dělá dobré domácí 

mazlíčky, tím spíše vodící psy. Štěňata musí být v mladém věku vystavena také 
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všem aspektům lidského prostředí, pokud se mají v tomto prostředí pohybovat jako 

sebevědomí dospělí jedinci (Pfaffenberg, Scott, Fuller, Ginsburg, & Biefelt, 1976). 

Proto od dvacátých let 20. století umisťovala většina škol pro vodící psy všechny 

potenciální vodící psy ve věku od 8 týdnů do soukromých domů na dobu 12 až 14 

měsíců (Humphrey & Warner, 1934).

Rodiny dobrovolníků vychovávaly psy a kromě toho, že je naučily základní 

poslušnosti a chování v domácnosti, uvedly je také do celé škály lidských činností 

už ve štěněcím věku. Počínaje rokem 1942 (Putnam, 1979) rozvinulo mnoho škol 

pro vodící psy plánované dohody o spolupráci s místními kluby 4-H. Pokud jsou 

v klubu 4-H, navštěvují děti klubová setkání, kde si psi mohou zvyknout na ostatní 

psy. Kluby získají povolení, že mohou svá štěňata brát do obchodů, konají se zde i 

další skupinové činnosti. Ačkoli se účastní i dospělí, většina vychovatelů psů jsou 

děti mezi 9 a 19 lety věku.

Většinou mají školy členy personálu, kteří fungují jako spojení mezi školou a 

rodinami, které vychovávají štěňata. Rodiny si mohou vést deník a záznamy, které 

později pomohou instruktorům při výcviku.

Výcvik psů

Když je štěněti mezi 13 a 18 měsíci, je fyzicky vyspělé a citově připravené 

přijmout výzvu výcviku, vrací se nyní dospívající pes zpět do školy. Po nějaké 

době přivykání životu ve smečce, je spolu s dalšími osmi až desíti psy přidělen 

k instruktorovi. Instruktor bude tento řetěz psů trénovat 12 až 20 týdnů, podle 

výcvikového cyklu jednotlivých škol.

Výcvik je založen na touze psa potěšit svého lidského společníka. Tato touha 

umožňuje cvičiteli použít k pozitivnímu upevnění raději pochvalu než odměnu 

v podobě jídla, které není vždycky po ruce.

Prvních několik týdnů výcviku může probíhat na pozemcích školy pro vodící 
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psy. Pes se buď učí nebo si opakuje a zlepšuje cvičení poslušnosti a uvedou ho do 

jeho postroje (viz obr.22). Tento pohodlný kožený popruh obepíná jeho hruď a 

zpočátku symbolizuje to, že „se jde na procházku“. Mladý pes se brzy učí 

rovnoměrně vklouznout do svého popruhu jako odpověď na povel „Hop nahoru“ 

(„Hup-up“) a vylézt z něj.

Na území školy také pes poprvé uslyší směrové povely. Během učení je pes 

občas, pokud něco udělá špatně, pokárán nebo poopraven. Opravy mohou být 

slovní domluvy za použití slova „Ne“ nebo „Fuj“, nebo můžou být formou 

pevného škubnutí vodítkem, záleží na jednotlivém psovi a chybě, kterou udělal. 

Pes brzy zvládne základy a buduje si s cvičitelem osobní vztah respektu a důvěry. 

Poté je připraven na další krok.

Za dodržení posloupnosti zvyšující se obtížnosti, se ve městě pes učí zastavit u 

obrubníku a uvědomit si volný prostor po straně a nahoře. Nejprve se povzbuzuje 

poslušnost a poté inteligentní neposlušnost. Povědomí o pouličním ruchu začíná na 

nízké úrovni a postupně se zdokonaluje a jde do větších detailů. U každého kroku 

nejprve instruktor předvede, co se má dělat, postupně záleží na psovi, aby to 

provedl. Každá chyba má za následek krok špatným směrem nebo náraz, potom 

následuje oprava a po druhém úspěšném pokusu, odměna v podobě pochvaly.

Požadavky na psa se neustále zvyšují. S tím, jak se schopnosti psa zlepšují, 

přebírá cvičitel stále víc roli nevidomého majitele. Cvičitel nechá psa dělat chyby a 

jejich prostřednictvím ho učí, raději než aby se snažil omylům zabránit.

Každý pes se během celého procesu výcviku nepřetržitě hodnotí. Během 

výcviku jsou psi vědomě a systematicky vystaveni široké škále zvuků a okolností, 

a jsou známkováni. Zaznamenávají se faktory jako je vnímavost k opravám a 

zvuku, touha pracovat, rychlost a síla a celkové chování. Do jejich hodnocení 

zahrnuje většina škol alespoň jeden test se zavázanýma očima, ve kterém cvičitel 

se zavázanýma očima udělá pod dozorem supervizora s každým ze svých psů test 

v terénu.
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Cvičitel

Cvičitelé  ve školách pro vodící psy pocházejí ze široké škály prostředí. 

Někteří mají zkušenosti s manipulací a péčí o psa, jiní pochází z obchodních 

povolání nebo povolání „orientovaných na lidi“. Mnoho z nich má vysokoškolské 

vzdělání a je jim kolem dvaceti, když nastoupí do práce. Cvičitel musí být 

v dobrém zdravotním stavu, včetně dobrého sluchu, protože práce vyžaduje chůzi 

10 až 15 mil denně za každého počasí. Také u sebe musí rozvinout schopnost 

vyučovat. V tomto okamžiku všichni vidí.

Školy pro vodící psy objevují instruktory v učňovských programech, které 

trvají okolo tří let. Učeň může začít pracovat ve skupině, postupně se vypracovává 

cvičením malého počtu psů a poté malého počtu studentů pod stálým dozorem, 

k výcviku celé skupiny deseti psů a plné třídy kolem šesti studentů. Člen skupiny 

služebně starších pak poskytuje přímý dohled v oblastní struktuře.

Spojování člověka s vhodným psem

Instruktoři obecně pracují v týmech dvou, tří až čtyř. Instruktorům je vědomě 

přiděleno k výcviku více psů než kolik jich budou potřebovat pro studenty ve své 

třídě. Pro to existují dva důvody.

Za prvé, ne všichni psi, kteří projdou tvrdým výcvikem, z něj vyjdou jako 

vodící psi; někteří budou odmítnuti kvůli zdravotním nebo povahovým 

problémům, které se objeví během výcviku. Za druhé, tento postup vytváří velké 

rezervy, ze kterých mohou instruktoři vybrat pro každého studenta ve třídě 

vhodného psa.

Mladý, silný, energií překypující, vytížený univerzitní student bude potřebovat 

jeden typ psa a obchodník v důchodu se zavedenými zvyklostmi v malém městě, 

jiný. Městská hospodyně bude potřebovat zase jiný. Jedním z nástrojů, které 
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instruktor používá, aby odhadl , který ze psů ve skupině se nejvíce hodí k 

jednotlivci ve třídě, je zkušební procházka (často nazývaná Juno procházka (Juno 

walk)), při které instruktor napodobuje psa tím, že drží jeden konec držadla 

postroje, zatímco student drží ten druhý.

Kromě životního stylu, zhodnotí instruktor také preference nevidomého 

studenta, které se týkají koordinace, rychlosti, rovnováhy, síly, osobnosti a 

plemene. Každý student vyžaduje od svého psa soubor jiných vlastností; někteří 

psi jsou lépe uzpůsobeni k životu ve velkých městech, jiní pro život ve městě 

malém.

Zkušenost studenta

Krátce po příchodu do školy mají studenti první z řady Juno procházek. Vedle 

výše uvedené funkce hodnotící, umožňují tyto vycházky instruktorovi také naučit 

nového studenta základům zacházení se psem.

Psi se přidělují brzy (v mnoha školách druhý nebo třetí den). Výcvik začíná 

okamžitě, někdy na pozemcích školy. Výcvik ve městě začíná v tichých ulicích 

obytných částí a postupuje přes malé obchodní oblasti a do oblastí v centru města. 

Toto se odehrává ze stejných důvodů a ve stejném pořadí, jaké se používá u 

výcviku orientace a pohybu s holí. Výcvik začíná ve stavu jeden na jednoho, ale 

případně může jeden instruktor pracovat na ulici se dvěma studenty najednou, 

protože rozptylující přítomnost druhého psa představuje pro každého studenta 

vážnou výzvu v zacházení se psem.

V prvních týdnech se studenti na jednoduchých trasách postupně naučí přesně 

pochopit signály, které k nim prostřednictvím držadla postroje přicházejí. Noví 

studenti pochopí, že oni jsou zodpovědní za udržení pozornosti svého psa při práci 

u ruky a za dodržení nasměrování cesty, zatímco úkolem jejich psů je udržet je 

mimo nebezpečí.
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Koncem druhého týdne zahrnují trasy, které skupina prozkoumala složité 

dopravní modely a procházejí středovými oblastmi města. Týmy(ta dvojice pes-

člověk) si obvykle začaly vytvářet nanejvýš důležité pouto, což znamená, že pes se 

začal opravdu starat o svého nového pána nebo paničku a dává do práce na ulici 

své srdce. Studenti zato začali pociťovat ke svým psům důvěru.

Během posledních dvou týdnů výcviku učí instruktoři studenty, jak zacházet se 

svým v psem v široké škále prostředí, od obchodních domů k předměstským 

oblastem bez chodníků až k městským autobusům. Důraz se klade na situace, které 

studenti prožijí doma v jejich vlastním jedinečném prostředí.

Běžné činnosti

Školy pro vodící psy představují díky jedinečnosti svého účelu neobvyklý 

domácí projekt. Na většině škol dělají studenti výlety a cvičení se svými psy 

dvakrát denně, dopoledne a odpoledne. Studenti vstávají brzy, aby se postarali o 

psi, kteří žijí po jejich boku 24 hodin denně. Pravidelná péče o psa a jeho vodící 

činnost zavedou rytmus, který bude student dodržovat po návratu domů. Opět, na 

rozdíl od většiny rehabilitačních programů, jsou ve školách pro vodící psy noví 

studenti i tak zvaní studenti náhradníci (replacements) v jedné třídě. Student 

náhradník je zrakově postižený člověk, který dříve měl vodícího psa a vrátil se do 

školy pro nového, protože ten už dál nemohl poskytovat efektní službu. Odhaduje 

se, že pracovní život vodícího psa trvá průměrně 8 až 10 let činné služby, ale psi, 

kteří slouží 12 let nejsou výjimkou. Přítomnost náhradníků ve třídě je pro nové 

studenty důkazem toho, že vodící psi poskytují nezávislost s úspěchem. Protože už 

mají zkušenosti s předchozím psem, potřebují patrně méně než celý měsíc výcviku.
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Život s vodícím psem

Život s vodícím psem můžeme rozdělit na dvě části: Období počátečního 

přivykání po příchodu domů a zbytek pracovního života psa jako již zkušeného 

usazeného vodícího psa.

První příchod psa domů vyžaduje více pozornosti a starosti než bude zapotřebí 

kdykoli později. Zpočátku, dokud nezvládne pravidla chování v domě, se pes drží 

na vodítku (aby bylo snazší ihned opravit jeho nepřijatelné chování). Stanovení 

každodenního rozvrhu pro psa, aby měl čas i na odpočinek, může v tomto období 

než se ustálí vzorce chování, vyžadovat čas a starosti. Jakmile se pes usadí a cítí se 

ve své nové roli dobře, je už čas a péče, které vyžaduje zanedbatelná.

Náklady na péči o zdravého vodícího psa se, včetně pravidelných veterinárních 

prohlídek, pohybují kolem 50 dolarů za měsíc. Většina vodících psů se krmí 

běžnou potravou pro psy. Psovi musíme dát příležitost, aby si tak třikrát nebo 

čtyřikrát za den odpočinul, což u vyzrálého psa zabere pokaždé jen několik minut. 

Od majitele se také vyžaduje, aby dodržoval každodenní běžné cvičení poslušnosti 

a aby svého psa pravidelně upravoval, tak aby to vyhovovalo i jemu samotnému. 

Tyto činnosti zaberou jen několik minut, ale vrátí se nám v dobrém chování, zdraví 

a vzhledu psa. Díky počátečnímu pečlivému výběru a cvičením k udržení zdraví by 

měl pes potřebovat jen nepatrnou lékařskou péči. Vychovaný pes je do značné míry 

součástí rodiny majitele.

Příležitostně se poté, co vodící pes přijde domů s nevidomým majitelem, 

mohou objevit nějaké problémy. Mohou se vyskytnout v  pracovní oblasti i v 

chování. Obecně se objevují v prvních měsících společného života, nevidomí si 

umí s většinou z nich poradit. Ale někdy se může on nebo ona vrátit zpět do školy 

pro radu nebo, pokud je zapotřebí, pro přímou asistenci doma. Ačkoli postup 

jednotlivých škol je odlišný, všechny školy na nějaké úrovni zajišťují 

kvalifikovanou podporu a pomoc.
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Vodící psi a odborník na orientaci a pohyb

Odborníci na orientaci a pohyb přichází do styku s majitelem psa obvykle ve 

dvou bodech rehabilitačního procesu. Nejprve radí nevidomým klientům s 

možnostmi pohybu a poskytují jim informace o vodících psech v průběhu výcviku 

pohybu. Výsledky výběrového řízení (Vidící oko (Seeing Eye), 1992) vypovídají, 

že specialisté na orientaci a pohyb jsou primárním zdrojem motivace stojícím za 

rozhodnutím nevidomého navštěvovat školu pro vodící psy. Po druhé je mnoho 

specialistů na orientaci a pohyb požádáno o asistenci  majiteli vodícího psa (Vidící 

oko (Seeing Eye), 1992).

Specialista na orientaci a pohyb je také nejvhodnější odborník, se kterým se 

možnost pohybu zrakově postiženého s vodícím psem prodiskutuje nejdříve. Aby 

mohl specialista na orientaci a pohyb radit nevidomým v této oblasti, musí si 

uvědomit, že forma mobility, kterou si nevidomý vybírá je vysoce osobní, ale také 

ževodící psi nejsou vhodní pro každého nevidomého. Odhadovalo se (Finestone, 

Lukoff, & Whiteman, 1960), že něco mezi 1 a 2% nevidomé populace ve 

Spojených státech používá vodící psy. Studie s novějšími daty není k dispozici.

Standardy škol pro přijetí 

Tato kapitola představuje celkový pohled na pole zabývající se vodícími psy, 

avšak každá škola si pro přijímání studentů stanovuje svá vlastní kritéria. To se 

projevuje obzvláště v jejich posuzování uchazečů s poškozením sluchu a uchazečů 

se zbytky zraku. Od napsání tohoto spisu zvažuje několik škol, mezi nimi Vedoucí 

psi (Leader Dogs) a Strážné oči (Guiding Eyes), přijetí hluchoslepých uchazečů. 

Vedoucí psi (Leader Dogs) a některé další školy přijímají i uchazeče, kteří jsou 

z právního hlediska slepí, ale mají vysoký stupeň zbytkového zraku.

Některé školy uplatňují interní standardy a uskutečňují je pomocí svých 
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terénních pracovníků, kteří vyhodnocují situaci a prostřednictvím přijímacího 

personálu. Ačkoli posudek instruktora orientace a pohybu je velice užitečný a 

posudek očního lékaře může významně přispět, je úřední osobní zhodnocení 

personálem školy před přijetím často nezbytné. Informace shromážděné takovýmto 

hodnocením jsou pro školy pro vodící psy neocenitelné  také při případném tvoření 

vhodných dvojic psů a lidí.

Existuje několik faktorů, které by měl člověk, který uvažuje o výcviku 

vodícího psa, vzít v potaz: Osobní preference, životní poměry a úroveň činnosti, 

množství zbytkového zraku, věk, zdravotní a fyzický stav a orientační schopnosti.

Osobní preference

Ačkoli není naprosto nutné, aby budoucí majitel vodícího psa miloval psy, 

silný odpor nebo strach mohou některé uchazeče vyloučit z výběru. Psi se musí 

denně krmit, upravovat a mít prostor k odpočinku a občas se musí vzít ke 

zvěrolékaři. Tyto věci zaberou každý den nějaký čas. Pro lidi, kteří si společnost 

psa užívají to bude potěšení. Ostatní to budou považovat za těžkou službu, ale brzy 

uvidí, že to není složité.

Specialisté na orientaci a pohyb si musí dát pozor, aby ty, kdo si nejsou v tomto 

bodě jistí, neodradili, ale aby jim připomněli, že toto je jedna ze stránek vlastnictví 

psa, kterou musí zvážit.

Životní poměry a úroveň činnosti

Aby psi byli účinnou pomůckou pohybu, vyžadují jisté množství pravidelného 

používání a pozornosti. Jejich práce by se měla pohybovat v průměru okolo jedné 

míle chůze venku denně, raději však více. Někdy se může pes využít na několik 

mil, zatímco v jiných dnech jen zřídka; ale asi proto kandidáti jsou nebo si přejí 
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být vcelku aktivní.

Pes, který správně pracuje přijme výzvy nových situací rychle, proto může pes 

být vhodný především pro nevidomého, který se často ocitá v nových situacích. 

Zrak a paměť psa spolu s majitelovým porozuměním principům orientace zvukem 

minimalizují nutnost pamatovat si mnoho podrobných orientačních a informačních 

bodů. Tím se cestování stává méně stresující. To může platiti i pro lidi, kteří cestují 

často složitými trasami, které se často mění, tak jako ve velkých městech.

Množství zbytkového zraku

Většina zrakově postižených lidí má příliš mnoho zbytkového zraku na to, aby 

mohli efektivně pracovat s vodícím psem. Obecně, lidé, kteří v mnoha podmínkách 

cestují za pomoci zraku, zatímco používají hůl spíše k identifikaci a jako 

příležitostný detektor než jako skutečnou primární pomůcku pohybu, nebudou mít 

z pohybu vodícího psa prospěch. Pokud zrak funguje na vysoké úrovni, bude 

cestující inklinovat k předjímání zastávek a odbočení a  povede psa okolo 

překážek. Potom, když bude muset kvůli světelným podmínkám spoléhat na 

vysoce schopného a zodpovědného průvodce, zjistí že psa neúmyslně netrénoval a 

ten je proto neužitečný.

Výjimku mohou tvořit lidé s postupně se zhoršujícím zrakem, kteří by se mohli 

naučit dobře zacházet se psem  a zavést dobré modely práce se psem dokud je 

jejich zrak stále ještě vcelku účinný. Obvykle je možné tento přechod usnadnit tím, 

že si během výcviku zakryjí oči.

Jednotlivé školy se liší postupem při přijímání uchazečů se zbytky zraku, 

někteří zváží uchazeče se špatným zrakem, pokud naplní právní definici slepoty. 

Školy mohou mít svůj vlastní personál, který tyto uchazeče hodnotí.
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Věk

Z mnoha důvodů nejsou mladí lidé ve středoškolském věku považováni za 

dobré kandidáty na získání vodícího psa. Jeden důvod je ten, že lidé mladší 18-ti 

let často postrádají vyspělost a zodpovědnost, kterou potřebují, aby psovi mohli 

poskytnout takovou úroveň stálé péče a zacházení, jakou potřebuje. Středoškolské 

prostředí má samo o sobě podstatné problémy s velkým počtem dospívajících, 

kteří se vyrovnávají tlakem a zaměřují nepřiměřenou pozornost na psa a jeho 

mladého majitele.

Budoucí majitel vodícího psa musí žít v prostředí, kde je samostatný pohyb 

možný. Pokud má mít vodící pes v předměstských a venkovských oblastech, kde 

školní autobus vyzvedne studenty, doveze je do školy a vrátí je na druhé straně 

silnice, odpovídající zaměstnání, musí být k dispozici v každodenním životě 

studenta v okolí domova nebo školy ještě další možnosti pohybu.

Uchazeči, kteří splní tyto nároky nejsou ojedinělí, ale potřebují pozorné 

zhodnocení několika škol. Školy mívají také zvláštní politiku týkající se uchazečů 

ve středoškolském věku.

Pro majitele vodících psů neexistuje žádná horní věková hranice. Avšak výcvik 

je fyzicky namáhavý a mnoha starším lidem přijde příliš vyčerpávající. Starší lidé, 

kteří mají silnou touhu udržet si vysokou úroveň samostatné činnosti a zachovali si 

dobrou fyzickou kondici, si mohou s vodícím psem počínat dobře. Díky 

kulturnímu důrazu na zdraví a cvičení zůstávají lidé tělesně zdatní až do 

seniorského věku, což umožňuje starším zrakově postiženým být způsobilí pro 

práci s vodícími psy.

Sluch

Lidé se ztrátou sluchu, která jim brání ve většině případů správně posoudit 
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ruch, nejsou obecně dobrými kandidáty na výcvik s vodícím psem. Jejich 

neschopnost správně posoudit dopravu vede k opakovaným  nesprávným 

příkazům, což psa nepřiměřeně stresuje. Avšak mohla by existovat výjimka, pokud 

jsou ochotni na křižovatkách požádat o pomoc nebo pokudd jsou jejich životní 

podmínky takové, že představují minimální nebezpečí pocházející z dopravního 

ruchu.

Lidé s lehčími poškozeními sluchu si se psy mohou často počínat dobře. Vodící 

pes poskytuje dodatečnou záruku bezpečí, pocit jistoty a, svým chováním, 

informace. Toto je opět oblast, ve které mají jednotlivé školy odlišné standardy pro 

přijetí. Může se provést i hodnocení jednotlivce u něj doma.

Fyzické a psychické zdraví

Případný majitel vodícího musí mít dobré zdraví. Nejenže je výcvik náročný, 

ale jakmile se vrátí domů bude pravidelné cvičení, díky práci s jejich psem, 

součástí jejich života! Průměrný vodící pes chodí svižným tempem, ačkoli mnozí 

chodí pomaleji.

Člověk by měl mít dobrou koordinaci a rovnováhu, mít alespoň průměrnou 

inteligenci a být emocionálně vyrovnaný. Učinilo se několik pokusů naučit 

psychicky opožděné jedince využívat vodícího psa, zejména Strážným okem pro 

nevidomé (Guiding Eye for the Blind). Tyto pokusy měly jen malý úspěch, protože 

studenti psi příliš nepoužívali a zvolili si ponechat si své původní průvodce.

Vodící psi by se mohli velmi dobře hodit pro lidi s diabetickou retinopatií. 

Cvičení je důležitým faktorem při udržení cukrovky pod kontrolou, a protože 

vodící psi potřebují pravidelnou pozornost a pohyb, pomáhají tak svým majitelům 

zůstat aktivní. Specifické stavy, jako je kontrolovaná epilepsie, lehká mozková 

příhoda, srdeční vada nebo další lehké fyzické problémy samy o sobě člověka 

z procesu jeho zvažování pro práci s vodícím psem nevylučují. Školy, kterých se to 
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týká, musí být zvláště pečlivé při hledání psa, který by se hodil k člověku s dalšími 

postiženími, a to může chvíli trvat.

Lidé se slepotou spojenou s AIDS byli jen zřídka považováni za dobré 

kandidáty na práci s vodícími psy. To proto, že cytomegalovirus, který většinu ztrát 

zraku spojených s AIDS způsobuje, udeří později v průběhu nemoci, a člověk je už 

příliš slabý na to, aby mohl uvažovat o využití psa jako pomůcku pohybu. 

Nicméně větší naděje na dožití a větší chuť do života lidí s AIDS možná mohou 

změnit pravděpodobnost, že takoví lidé budou považováni za vhodné kandidáty na 

práci s vodícími psy.

Orientační schopnosti

Když začali mít specialisté na orientaci a pohyb celonárodní vliv, školy pro 

vodící psy rychle vypozorovaly zvýšené schopnosti a sebevědomí uchazečů, kteří 

podstoupili pohybový výcvik. Absolvování kurzu pohybového výcviku a 

zkušenosti se samostatným cestováním se na všech školách stávaly při výběru 

uchazečů důležitější a důležitější.

Pokud mají majitelé vodících psů správně cestovat, je nejlepší, když mají 

dobré pohybové schopnosti. Pro některé lidi, kteří mají potíže s prostorovým 

pojetím, je však stále možné mít z vodícího psa prospěch. Vybraný vodící pes musí 

mít obzvláště silnou pracovní morálkou a nesmí být těkavý, protože jakékoliv 

rozptýlení by odchýlilo cestujícího z původní cesty. Nezávislé zhodnocení školy 

pro vodící psy může být opět nezbytné.

Vyhodnocení uživatelských možností

Školy věnují hodnocení jednotlivců, kteří podají žádost,velkou pozornost. 

Specialisté na orientaci a pohyb hrají v určování možností klienta jako toho, kdo 
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manipuluje s vodícím psem, důležitou roli. Jakmile se klient obrátí na školu, může 

být specialista požádán, aby vyhodnotil pohybové možnosti uchazeče.

Zhodnocení by mělo obsahovat popis koordinace, rovnováhy a síly kandidáta; 

orientačních schopností, schopnosti vyrovnat se s dopravním ruchem; schopnosti 

znovu nabýt jistoty v případě dezorientace; a význam výuky, kterou v oblasti 

pohybu už obdržel.

Poznámky o prostředí, ve kterém se bude klient pohybovat a něco o jeho nebo 

jejích zvycích je užitečné, stejně tak jsou užitečné informace o obecných 

schopnostech, o osobnosti, smyslu pro zodpovědnost a schopnosti dělat zralá 

rozhodnutí. Pokud kandidát vidí, je užitečné popsat, jak je zrak při pohybu 

využíván. Informace o nejlepších a nejhorších světelných podmínkách se mohou 

také zaznamenat. Ukázkový hodnotící dotazník je také součástí této kapitoly (viz. 

příloha A).

Specialisté mohou být požádáni, aby doporučili  konkrétní školu. Pokud to 

specialistovi není příjemné, může klienta odkázat na Průvodce pro školy pro vodící 

psy (Guide to Dog Guide Schools) připraveného Eamsem a Eamsem (1994), který 

obsahuje seznam většiny škol a informací o nich.

Jak může specialista na pohyb pomoci majiteli 
vodícího psa

Po ukončení kurzu a po příchodu nového psa domů je obvykle nejlepší nechat 

vyřešení všech problémů s prací a s chováním psa na školách pro vodící psy. 

Cvičitelé psů mají zvláštní výcvik, který umožňuje pokusit se vyřešit problémy 

s prací a chováním, které se mohou, poté, co tým opustil jejich školu, vynořit. 

Některé problémy je možné vyřešit po telefonu, jiné vyžadují osobní pomoc.

Specialisté na orientaci a pohyb mohou hrát důležitou roli, když pomáhají 
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nevidomým majitelům zjistit, že mají se svým průvodcem problémy, musí si však 

být vědomi toho, že někteří majitelé mohou, kvůli silnému poutu se svým psem, na 

kritiku reagovat negativně. Pokud se objeví problémy, specialista na orientaci a 

pohyb by měl majitelům doporučit, aby kvůli pomoci kontaktovali své školy. 

Pokud je problém  jednoznačně otázkou bezpečí a majitel školu nekontaktuje, měli 

by specialisté na orientaci a pohyb zvážit vlastní oznámení problému škole. Škola 

by pak měla kontaktovat absolventa a nabídnout řešení nebo další podporu.

Protože cestování je stále složitější, vyžadují nevidomí cestující pomoc s 

orientací stále častěji a častěji od profesionálů. Potřeby cestujícího s vodícím psem 

jsou poněkud odlišné od potřeb cestujícího s holí.

Zvuk dopravy a sluchová vodítka a orientační body všech druhů jsou důležitá 

pro cestujícího s holí i psem. Ačkoli míra cestování cestujícího s holí nebo se psem 

je často odlišná, všichni velmi spoléhají na to, že vědí, jakou vzdálenost v čase 

ujdou, aby věděli, když se blíží svému cíli.

Protože je nesmírně obtížné určit hmatová vodítka a orientační body bez hole, 

nevěnují jim majitelé vodících psů velkou pozornost. Protože obecně vidí pes 

všechny pevné předměty jako překážky, které je nutné odstranit nebo se jim 

vyhnout, je přístup k nim omezen, ale i tak mohou být k dispozici„zvukové stíny“ . 

Avšak orientační body jako jsou zřetelné změny povrchu, svahy a kopce jsou jistě 

v mnoha situacích přístupné a zůstávají důležité i při využití vodícího psa.

Navíc majitelé vodících psů „čtou“ chování svého psa pro jeho informativní 

hodnotu. Využívají touhy svého psa potěšit v kombinaci se psí inteligencí a 

schopností vidět. Ve známém prostředí vodící psi najdou a označí místa, která 

rozpoznají; tato označení se stávají orientačními nebo informačními body.

Úkolem specialistů na orientaci a pohyb je pomoci cestujícím, aby schopnosti a 

pracovitost jejich psa hrály v jejich prospěch. Odborníci mají dva úkoly: 1)ujistit 

se, že cestující má všeobecnou orientaci v prostředí a 2) pokud je potřeba, pomoci 

cestujícím naučit jejich psa úkoly a dílčí cíle. Později bude označení těchto cílů a 
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vzdáleností psem patřit mezi informační a orientační body, které cestující využívá. 

Třístupňový proces zahrnující orientaci, soustavnou přípravu a sledování je 

užitečný jako celek nebo i jeho jednotlivé části.

Orientace

Člověk se ve složitém prostředí orientuje zpočátku lépe, pokud instruktor 

orientace a pohybu slouží jako vidící průvodce se psem „v patách“. To umožňuje 

důkladný výklad, který je možné v případě potřeby zopakovat. Pokud instruktor 

orientace a pohybu prostředí nezná, je dobré nechat tým na začátku trasy, aby 

instruktor trasu k cíli našel a prozkoumal nejprve sám. To zabrání zmatkům přímo 

při vyučování týmu. Cestující si možná na začátek zvolí nechat svého psa doma a 

prozkoumají oblast holí.

Na určitém místě, které musí vodící pes označit a na kterém nejsou žádné jiné 

záchytné body – například, křížení dvou cest na školím dvoře – by majitel měl 

přikázat svému psovi, aby si sedl a hodně psa chválit, aby si pes toto místo 

zapamatoval, potom se příchod k místo zopakuje. Pokud se pes zastaví na 

správném místě, měl by být pochválen. Pokud ne, bude nutné mírné pokárání.

Asi bude potřeba celou trasu projít několikrát, ale po každé rekapitulaci si u 

cíle udělejte přestávku. Pochválení psa v cíli usnadní jeho učení (viz. obrázky 23. - 

25).

Trénink pod dohledem

Ve druhé fázi by se měl specialista na orientaci a pohyb držet těsně za pravým 

ramenem majitele, zatímco tým pracuje na zvládnutí cesty. Je dobré upozornit 

studenta, když se blíží ke klíčovým bodům, jinak by mohly chyby a odchylky vést 

ke zmatení v mysli psa. Shrňte a vyličte cestou trasu a poukažte na vztah času a 
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vzdálenosti, který při práci s týmem zjistíte.

Pokud pes vynechá jeden úspěšný pokus v řadě, odpočiňte si a vraťte se na 

místo později. Také si pamatujte, že pes, protože cestuje za použití zraku, jakmile 

má v hlavě jasný cíl, může tým přeskočit dílčí cíle a jít přímo k hlavnímu cíli. To je 

přirozené a přijatelné.

Sledování ( nebo stádium samostatné práce)

Pokud je to pro sebedůvěru cestujícího nutné, můžeme přidat ještě fázi 

sledování. Sledování by se mělo provádět pokud možno z místa, na které pes 

nevidí (to je ale obtížné, protože psi jsou extrémně všímaví). Nejlepší způsob je, 

aby klient začal cestu v předem určený čas nebo po zavolání telefonem. 

Pozorovatel by neměl zasahovat příliš rychle, ale pokud by to bylo nutné, měl by 

tým v klidu přimět k zastavení a vrátit se do fáze tréninku pod dohledem.

Tento třístupňový proces se jen výjimečně provádí celý. To může být nutné ve 

složitém prostředí nebo v situacích, které poskytují takový nedostatek 

informačních bodů v prostředí, že cestující musí při získávání informací spoléhat 

výhradně na chování psa. Tento postup se může osvědčit také u lidí, kteří mají 

velice špatné orientační schopnosti a velmi špatnou představu o směru. Jinak 

většina cestujících potřebuje pomoc jen malou nebo žádnou. Někdy potřebují 

verbální orientaci v situaci než to zkusí sami, záleží na typu prostředí. Ve 

složitějších situacích poskytne jediné projití s vidícím průvodcem nebo 

specialistou na orientaci a pohyb v pozici trenéra cestujícím dostatek informací a 

zkušeností, aby se cítili bezpečně a sebejistě. Řešením může být také několik 

opakování bez skutečné samostatné cesty.

Může být těžké určit, jaká míra asistence je vhodná, pokud je nějaká vůbec 

potřeba. Instruktor a klient by měli už od začátku být partnery, aby zjistili, co chce 

klient dělat a shrnuli si možnosti učitele, studenta a možnosti cestování.
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Seznamování se s prostředím

V typickém případě se majitel vodícího psa seznámí s neznámou halou nebo 

třídou tak, že ji obejde po obvodu, aby se ujistil, že tam nejsou žádné nečekané 

schody ani jiná nebezpečí. Poté majitel odloží postroj, psa tak postaví mimo 

službu, a dál prozkoumává místnost za použití standardních technik rukou, kterými 

sám sebe chrání, a systematických modelů zkoumání.

Při cestování v cizí čtvrti nebo městě je rozhodující schopnost získat 

hodnotnou informaci. Existují výjimky z pravidla (například přechod spojený 

ostrůvkem nebo velké staveniště), které způsobují problémy cestujícím se psem i s 

holí.

Aby se nevidomý seznámil s pořadím obchodů v domovním bloku, musí svého 

psa navést správným směrem, tomu se říká také podnícené povely1. Tyto příkazy 

jsou svým účelem trochu podobné kluzné prstové technice2 a využívají zraku psa a 

jeho iniciativy vyhledávat podobně vypadající cíle. Pokud pes dostane příkaz 

„doprava“ uprostřed bloku, zkušený vodící pes najde vchod do budovy nebo 

obchodu. Pokud se ukáže, že to bylo špatně, další sada příkazů dovede cestujícího 

do vedlejšího obchodu.

Postupy práce s vodícími psy, holí a elektronickými 
cestovními pomůckami

V prvních dnech Vidícího oka (The Seeying Eye) se studenti učili používat 

krátkou bílou hůlku v pravé ruce ve spojení se psem v ruce levé. I když byla krátká 

hůl neúčinná jako primární pomůcka pohybu, byla uznávána jako symbol slepoty, 

což pes zpočátku nebyl. Ale zjistilo se, že prozkoumávání by mohlo mít také 

1 V originále: moving turns a suggested commands
2 Trailing – kluzná prstová technika, viz. Wiener, Pavel; Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, 

Avicenum 1986, str. 51
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nějaký význam. Bylo nepohodlné mít obě ruce plné a zkušenosti ukázaly, že hůl se 

využívala jen zřídka. Během desetiletí byla hůl ve Spojených státech postupně 

stažena, i když v některých evropských programech pro vodící psy se používá 

stále.

Někteří nevidomí cestující si mohou vybrat, že se s novými oblastmi seznámí 

za pomoci hole. To mohou udělat buď před nebo po tom, co trasu prošli se svým 

psem. Organizace Vedoucí psi (Leader Dogs) doporučuje svým absolventům, aby, 

při prozkoumávání nových vnitřních prostor za pomoci holi, šli těsně za svým 

psem a naučili ho nové cíle. Všechny školy pro vodící psi vyzývají své studenty, 

aby si uchovali své schopnosti zacházet s holí, aby byli připraveni na všechny 

možné eventuality. V jistém prostředí jako jsou například sportovní události ve 

velkých arénách, kde bude nevidomého patrně doprovázet vidící přítel, jsou psi 

nevhodní. Pokud nevidomý čeká na náhradního psa nebo pokud pes onemocní, 

bude k pohybu potřebovat použít hůl, aby si udržel svou nezávislost. Provedlo se 

jen málo výzkumů sledujících použití elektronických cestovních pomůcek (ECP) 

ve spojení s vodícími psy. Pokusy se vedly v samotných školách pod záštitou 

výrobců ECP, a u jednotlivých nevidomých cestujících. Zvláštní pozornosti se těší 

Zvukový průvodce (Sonicguide), Mowatův snímač (Mowat Sensor) a Polaron 

(Jacobsen, 1979).

Doplňující informace a povědomí o prostoru získané správným používáním 

ECP mohou vylepšit pohyb po okolí (Vidící oko, 1984). Tím, že ECP zvětšuje 

dosah smyslů, umožňuje uživateli psa nebo hole správně určit cíle a lépe 

interpretovat informační a orientační body v neznámém prostředí. Z tohoto důvodu 

mohou být ECP užitečné při učení psa případným cílům v novém prostředí.

Například zpočátku může být snazší určit vchod ve výklenku za pomoci ECP 

než při použití psa nebo hole. Jakmile je vchod jednou určen, majitel svého psa 

pochválí. Protože si pes zapamatoval tyto dveře jako možný cíl, pravděpodobně je, 

při příští návštěvě této oblasti, označí tím, že se u nich zastaví. Tak už nebude 
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využití ECP dále nutné.

Z pohledu správného používání vodícího psa se u ECP mohou vyskytnout 

problémy. Užívání vodícího psa vyžaduje rychlý pohyb a citlivost k vzájemným 

podnětům mezi psem a majitelem. Pokud nejsou doplňkové informace, které 

poskytuje ECP podávány okamžitě, může to narušit jinak hladké fungování týmu 

(Kay, 1980). Majitel vodícího psa si musí dát pozor, aby nepoužíval ECP tam, kde 

je to práce jeho psa a aby nesnižoval zodpovědnost svého průvodce. Pokud člověk 

zjistí, že se v cestě nebo v její blízkosti nachází nějaký předmět, nesmí psa 

manévrovat nebo ovlivňovat. Další obvyklá tendence při používání ECP k hledání 

informací po stranách cesty je, odklánět se od psa, aby člověk ještě rozšířil dosah 

ECP. Takové chování je nebezpečné a měli bychom se mu vyhnout.

Z těchto důvodů by měl výcvik s ECP začít odděleně od práce se psem a měl 

by se do pohybu se psem začlenit až když v něm člověk dosáhl jisté úrovně 

dokonalosti.  Jako mezistupeň je možné použít k napodobení účinku vodícího psa 

postroj používaný při Juno procházkách. Při spojování obou způsobů cestování je 

důležité jako poradce zapojit cvičitele vodících psů.

Majitelé vodících psů s postižením sluchu mohou využít výhody spojené s 

používáním ECP jako prostředku k získání dodatkových informací z okolí. 

Očividně jsou žádané ECP, které nabízejí hmatovou zpětnou vazbu. Zkušebně se 

používal Mowatův snímač (Mowat Sensor) a Polaron, Polaron má výhodu v tom, 

že ponechává volné ruce ke komunikaci (Haneline, 1992).

Asistenční a služební psi

Úspěšná praxe s vodícími psy vedla k vývoji metod výcviku psů tak, aby 

pomáhali lidem s jinými postiženími. Týká  se to lidí s poruchami sluchu, kteří 

využívají psy, aby je upozornili na konkrétní zvuky okolí (Psi jsou vaším uchem 

(Hearing Ear Dogs)) a psů, kteří jsou vycvičeni, aby pomáhali lidem na invalidním 
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vozíku tak, že tahají jejich vozík, otevírají dveře, přinášejí věci na povel a mnoho 

dalších věcí. V zemi je několik organizací, které se tímto typem výcviku zabývají, 

některé zasahují v menším měřítku i do výcviku vodících psů. Dvě největší 

organizace pro výcvik jsou Psí společníci pro nezávislost (Canine Companion for 

Independence) (založeno 1987) a Pomocné tlapky (Paws with a Cause) (založeno 

1979). Po zkušenostech nevidomých lidí, kteří používají vodící psy, garantuje 

Listina  Američanů s postižením (Americans with Disabilities Act (ADA)) osobě, 

která je postižená právní nárok na doprovod  služebním nebo asistenčním zvířetem 

ve všech veřejných prostorách.

Rada škol pro vodící psy Spojených států

Rada škol pro vodící psy Spojených států (The Council of United States Dog 

Guide Schools) byla vytvořena v roce 1987 na podporu spolupráce mezi 

americkými školami pro vodící psy a pro vývoj provozních pokynů pro tento obor. 

Představitelé zúčastněných škol se setkávají dvakrát do roka, aby projednali 

postupy podávání žádostí, služby studentům, doplnění psů, výcvik psů a zařízení 

pro chov. Ustanovili směrnice, které nepředstavují ani tak nařízení jako spíš 

doporučení navržená k zachování vysoké kvality služeb pro spotřebitele.

Rada se v současnosti skládá z deseti škol pevninských Spojených států. 

Výkonní úředníci a ostatní klíčový personál se zabývají problémy, které ovlivňují 

celý obor výcviku vodících psů. Ředitelé vybraných oddělení se setkávají a 

projednávají výcvikové postupy, chov, možná zlepšení výcvikových programů a 

veterinární problémy.

Vodící psi a zákon

Když Morris Frank poprvé ve třicátých letech cestoval s Buddy po Spojených 
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státech, často ho nepustili do hotelů a restaurací. Byl mu odepřen také přístup do 

veřejné dopravy. To vedlo k dlouhému a nakonec skutečné úspěšnému boji, ke 

kterému se Frank svou povahu ideálně hodil. „Ne“ nepovažoval za odpověď. V 

důsledku tohoto úsilí a od těch časů pokračujících snah majitelů vodících psů, je 

všem psům vycvičeným ve známých školách povolen přístup do všech veřejných 

prostor. Toto právo a právo na ubytování psa je chráněno zákony ve všech padesáti 

zemích Spojených států a v kanadských provinciích. Na spolkové úrovni je 

chráněno také Listinou Američané s postiženími (Americans with Disabilities Act).

Shrnutí

Nárůst činnosti hnutí vodících psů z jedné školy pro vodící psy v roce 1929 na 

nejméně deset v roce 1994, a zvýšení z jednoho cestujícího s vodícím psem z roku 

1929 na pravděpodobně více než 8 000 dnes představuje zdravý a stále se 

rozvíjející fenomén. Školy se pravidelně rozšiřovaly tak, aby pohotově posloužily 

svým absolventům i novým studentům. Kromě poskytování výcviku pohybu, 

vystupuje specialista na pohyb jako informovaný konzultant pro nevidomé, kteří 

zvažují využití mobility vodícího psa, mohou být také kvalifikovaným zdrojem pro 

zkušené cestující se psy.

Doporučení a Důsledky pro specialisty na orientaci a 
pohyb

1. Vodící psy používají nevidomí lidé v mnoha kulturách již nejméně tisíc let.

2. Systematický výcvik vodících psů začal v Německu za První světové 

války. Tento program sledovala a popsala Dorothy Harrison Eustisová, 

americká chovatelka a cvičitelka německých ovčáků.

3. Morris Frank propagoval chov vodících psů ve Spojených státech. V lednu 
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roku 1929 bylo založeno Vidící oko (The Seeing Eye). Následovalo mnoho 

dalších škol, včetně Vedoucích psů pro nevidomé (Leader Dogs for the 

Blind) (Michigan) v roce 1939, Vodících psů pro nevidomé (Guide Dogs 

for the Blind)(California) v roce 1942 a Strážných očí (Guiding Eyes) 

(New York) v roce 1956.

4. Vodící psi lehce tahají své pány a reagují na příkazy jako „doleva“, 

„doprava“ a „kupředu“.

5. Majitelé vodících psů jsou zodpovědní za to, že se zařadí za psa a obecnou 

orientaci, posouzení dopravy, chválení, dodržování výcviku, stejně jako za 

společenský dohled nad svým psem.

6. Vodící psi se zastaví při změnách povrchu, které představují nebezpečí 

nebo jsou významné jako například obrubníky nebo svahy. Vedou svého 

pána kolem stabilních objektů i kolem chodců. Jsou vycvičeni, aby 

„inteligentně neposlechli“ nebezpečné nebo nesprávné příkazy, zvláště 

pokud jde o dopravu.

7. Vodící psi poskytují společnost a můžou působit jako společenský most. I 

když nejsou uzpůsobeni k ochraně, mohou někdy od trestného činu odradit.

8. Školy pro vodící psy se liší politikou i filosofií.

9. Školy pro vodící psy využívají vícestupňovou metodu. Musí chovat (nebo 

jinak získávat) psy, vychovávat je, cvičit a spojovat do dvojic 

s nevidomými studenty. Tuto „jednotku“ trénují dohromady a poskytují 

následné služby.

10.Specialista na orientaci a pohyb je často do procesu zapojen jako 

informátor ještě před tím, než se student uchází o místo ve škole pro vodící 

psy nebo než do ní nastoupí.

11.Existuje několik faktorů, se kterými bude muset zrakově postižený klient, 

pokud uvažuje o vodícím psu nebo o tom, že by se přihlásil do školy pro 
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vodící psy, počítat. Mezi ně patří: osobní preference, životní podmínky a 

úroveň aktivní činnosti, množství zbytkového zraku, věk, zdravotní a 

fyzický stav a orientační schopnosti.

12.Obvykle je nejlepší přenechat řešení problémů s prací a chováním psa 

personálu školy pro vodící psy, vždyť profesionálové zabývající se 

orientací a pohybem mohou klientovi pomoci zjistit, že mají problém a že 

by měli vyhledat pomoc.

13.K tomu, aby se cestující s vodícími psy stále orientovali, používají 

akustické, aromatické a hmatové orientační body, stejně tak poměr času a 

vzdálenosti a zvuk dopravy.

14.Ztrátu hmatové informace vyvažuje informace obsažená v chování psa.

15.Specialista na orientaci a pohyb může být požádán, aby poskytl pomoc 

cestujícímu s vodícím psem poté, co se vrátí domů. Proto by se měl 

specialista ujistit, že cestující má obecnou orientaci v prostředí.

16.Novou trasu učte majitele a psa společně a použijte k tomu celý nebo 

některou část třístupňového procesu, který zahrnuje fázi orientace, fázi 

tréninku pod dozorem a fázi samostatné práce.

17.Majitelé vodících psů se často seznamují s novým prostředím. Někteří si 

k tomu mohou vybrat hůl. Školy pro vodící psy nevidomé podporují, aby si 

udrželi své schopnosti zacházení s holí.

18.ECP se nepoužívají ve spojení s vodícími psi často , i když použity být 

mohou. Výcvik s ECP by se měl provádět odděleně od práce se psem. 

Vodící pes by se měl do procesu přidat až, když je žák v používání ECP 

zdatný. Tohoto přechodu by se měl jako poradce účastnit cvičitel psa.

19.Asistenční a služební psi pro neslyšící a pro lidi na invalidním vozíku 

následují postup nastolený hnutím vodících psů a dostalo se jim mnoha 

stejných přístupových práv zaručených Listinou Američané s postiženími 
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(Americans with Disabilities Act).

20.Rada vodících psů Spojených států podporuje spolupráci mezi americkými 

školami pro vodící psy. Vyvinula také doporučené směrnice pro členské 

školy.
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Obrazová příloha
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Obrázek 1. Cestujícímu se zrakovým 
postižením je k dispozici široká škála 
holí.
Zdroj: Zdravotní oddělení VA

Obrázek 2. Šrafovaná plocha (A) označuje trojrozměrný prostor, který je 
potřeba holí pokrýt, řidčeji šrafovaná plocha pak trojrozměrný prostor, 
který hůl pokrývá (B). Procento pokrytí  se vypočítá následovně: 100% x 
B/ (A+ B).
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Obrázek 3.Ukázky kompenzačních pomůcek pohybu

Obrázek 3. Ukázky kompenzačních pomůcek pohybu (pokračování) 
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Obrázek 4. Mowatův snímač

Obrázek 5. Polaron
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Obrázek 6. Sensory 6 
Zdroj: Přetištěno se svolením Brytech a.s., 
Ottawa, Kanada

Obrázek 7. Vyhledávač cesty pro invalidní vozík
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Obrázek 8. Optické zaměřování

Obrázek 9. Laserová hůl, model N8.
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Obrázek 10. Cesta paprsků Laserové hole

Obrázek 11. Zvukový průvodce
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Obrázek 12. Schéma signálů Zvukového průvodce.
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Obrázek 13. Zvukový vyhledávač cesty

Tabulka 1. Udané použití každé ECP za posledních 3, 30 a 
180 dnech
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Obrázek 14. Shrnutí ECP a jejich charakteristiky.
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Obrázek 15. Dorothy Harrison Eustisová.

Obrázek 16. Vodící pes na pevném vodítku tak, jak to popsal otec Johann 
Wilhelm Klein (1819).
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Obrázek 17. Morris Frank a Buddy.

Obrázek 18. Elliot S. (Jack) Humphrey.
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Obrázek 19. Dorothy Eustsová na 
Šťastlivcových Polích.

Obrázek 20. Morris Frank následuje Buddy, když ho při 
tréninku vede dopravou ve Vevey, Švýcarsku.
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Obrázek 21. Instruktor, který dává vodícímu psovi 
při tréninku povel "kupředu".

Obrázek 22. Postroj vodícího psa.
Zdroj: Foto Sally DiMartini
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Obrázek 23. Problém s orientací, který je zde potřeba 
vyřešit, je při příchodu zprava lokalizovat rampu vedoucí 
do budovy. Rampu mezi bloky poskytující přístup k 
chodníku možná nebude moci nevidomý využít jako 
orientační bod, protože bude stát na plošině, vrchní části 
rampy. Když se projde okolo rampy, jsou zvuková vodítka 
dostupná jen ve formě ozvěny od průchodu, který je nad 
hlavou, a od blízké zdi. Rychlé napodobující cvičení může 
být vhodné.

Obrázek 24. Vidící průvodce prochází trasou a 
vysvětluje prostorové rozložení, dotýká se věcí, které 
by mohly působit problémy. Nevidomá při tom jde za 
svým psem. Rekapitulace by měly poskytnout dostatek 
času, aby majitelka svého psa v klíčových místech 
pochválila, a měla by končit raději uvnitř budovy než u 
dveří.
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Obrázek 25. Druhé projití trasy pod dohledem. Při chůzi 
shrňte cestu a zařaďte se za nevidomého, abyste umožnili 
úspěšné absolvování cesty.
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