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Dotýkat se dovoleno

Kateřina Hubertová

V muzeích a zoologických zahradách najdete spíše výstrahy „dotýkat se zakázáno“. U nás je dotýkání povoleno. Tedy 

ne vždy a ne všeho. Poslední květnový čtvrtek 2018 byl pro pracovníky malých knihoven okresu Hradec Králové 

přichystán program s názvem Dotýkat se dovoleno, který k dotykům přímo zval.

Díky dotaci z podprogramu VISK 3 mohla Knihovna města Hradce Králové na konci roku 2017 pořídit do dětského 

oddělení U Velryby v centrální budově dotykový stůl se vzdělávacím a administrativním softwarem, který umožňuje 

vytvářet vlastní obsahové aplikace.

Jedna z prvních knihoven, jež nabídly uživatelům dotykový stůl, byla Knihovna Jiřího Mahena v Brně,[1] kterou se 

hradecká knihovna nechala inspirovat. Knihovna města Hradce Králové systematicky rozvíjí spolupráci se školami 

všech stupňů a typů. Dotykový stůl je novým prvkem, jehož možnosti lze využít během vzdělávacích programů, které se 

v knihovně realizují. U této technologické novinky zaujala zejména možnost týmové práce dětí – zapojení mnoha 

dotyky.

Stůl je tedy možné využít k besedám, na demonstraci různých situací, k řešení kvízů, doplňovaček… vlastně jeho 

možnosti končí s vyčerpanou fantazií programátora. A samozřejmě se na něm dají hrát i hry jako na PC nebo malovat. 

Protože stůl je novinkou, chtěli jsme především knihovníkům ukázat, co vše je též v knihovnách možné. Opravdu pouze 

ukázat a nechat vyzkoušet. Není cílem, aby každá knihovna rovnou podávala grantové žádosti a kupovala dotykové 

stoly. Tato zařízení vyžadují bezpečný prostor, odbornou manipulaci a technické znalosti obsluhy. Nicméně svět uhání 

velkou rychlostí a o nových trendech je nezbytné alespoň vědět.

Druhá polovina akce naopak ukázala, že nemusí být vše elektronické, finančně náročné a nedosažitelné. Návštěva ve 

zvukové knihovně Knihovny města Hradce Králové[2] měla hlavně informovat knihovníky, jaké možnosti a služby jsou 

připraveny pro nevidomé uživatele, ale vyústila v několik poznatků: 

• všichni si rádi hrají,

• je trochu jiné hrát si bez pomoci zraku,

• i šátek udělá z vidícího nevidomého,

• stojí za to vyzkoušet si situace z druhého břehu.

Knihovna pro nevidomé již dávno nenabízí pouze zvukové knihy. Její nabídka se rozšířila o půjčování tyflopomůcek a 

hmatových her. Účastníci akce měli možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži, nebo spíše na vlastní ruce… Po krátkém 

informativním úvodu použili klapky na oči a pak už jen necvičené prsty zkoušely a zkoumaly zapůjčené hry a pomůcky. 

Zdaleka to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Různé dřevěné skládačky a vkládačky, hmatová pexesa (některá 

vyrobená přímo kolegyněmi ze zvukové knihovny), hmatové obrázky… to vše připravené k ohmatání. Při všech těchto 

aktivitách byla kolegyně zasypána doplňujícími dotazy, ze kterých bylo vidět, že přítomní okamžitě promýšlejí, jak 

zmíněné nabídnout a zužitkovat i ve své knihovně a pro většinou vidící čtenáře.

Uživatelé vyžadují nové služby, nové možnosti, nové zážitky… Pořízení takové hry do knihovny, která se dá využít 

v několika stupních náročnosti, se zrakem i bez něho, může být příjemným obohacením nejen akcí pro děti. A to je, na 

rozdíl od dotykového stolu, finančně dostupné řešení pro každou knihovnu.

PS: Pro tento článek jsem oslovila kolegyni Mgr. Knytlovou ze zvukové knihovny s následujícím dotazem: Můžete, 

prosím, poradit knihovníkům, kdyby si chtěli nějaké pomůcky koupit do knihovny, kde je hledat? Myslím tím třeba 

dřevěné skládačky, které jsou využitelné pro vidoucí i nevidomé. A též kde se dají sehnat „klapky na oči“. Mohu 

knihovníkům nabídnout případné konzultace u vás, kdyby některá knihovna chtěla tyto pomůcky pořizovat? Hodně mne 

též zaujalo to, že některé věci se dají vyrobit i doma na koleně. Úplně vidím i nějakou dílnu na téma: vyrob si své vlastní 



hmatové pexeso. :-)

Odpověď kolegyně byla natolik komplexní, že ji zde uvádím celou: 

• Z hlediska hmatového poznávání se dá použít všechno možné. Důležité je zachovat hlavně zásadu bezpečnosti 

tak, aby se nikdo nemohl zranit (říznout, popálit…).

• U dětí je potřeba vždycky mít na paměti, že jsou zvědavé a netrpělivé. Dost často se stává, že předmět doslova 

popadnou a rychle se snaží zjistit, co to je.

• Upozorňovat je potřeba vždycky na fakt, že pokud máme třeba hmatový obrázek, pokládáme ideálně obě ruce a 

bříšky prstů hledáme. Děti mají tendenci pokládat ruce spontánně kolmo (jako když hledají na dotykovém mobilu). 

Tlak rukou při hmatovém hledání by měl být jemnější. Když člověk neví, co má pod rukou, má pocit, že musí tlak 

zvýšit. Tím se hmat celkem rychle otupí. Dětem (i dospělým) je nutné tyto zásady explicitně říkat, ideálně jako 

pokyn těsně předtím, než začnou poznávat. Většinou platí, že čím je člověk starší, tím je hmat rozvinutý méně. 

Jedinou výjimku tvoří malé děti, pro které je to běžná součást života.

• Pomůcky lze vyhledávat na www.tyflopomucky.cz, ale i v běžné síti.

Tyflopomůcky (SONS)

Z pomůcek se nám velice osvědčily reliéfní omalovánky[3] (existují čtyři různé druhy). Osvědčilo se i hmatové bludiště

[4] a hladinka, resp. indikátor hladiny RNIB[5] s magnetem[6]. (S naléváním vody, když má člověk klapičky na očích, se 

toho dá zažít hodně. Pozn.: je nutné mít vždycky připravený hadr. :-)) Klapky na oči[7] používáme v Knihovně města 

Hradce Králové černé (à 60 Kč), jsou osvědčené, gumičky dobře drží, dají se prát. Novinkou jsou teď barevné, spíše jen 

vizuálně hezké varianty.

V Tyflopomůckách lze samozřejmě koupit i různé další hry. Tady je ale vždycky potřeba zvážit, pro koho je člověk 

pořizuje: jestli se jedná o lidi se zrakovou vadou, kteří jsou zvyklí na složitější hmatové poznávání, nebo jde o děti, se 

kterými se to zkouší. Každopádně hmatové poznávání může sloužit jako ukázka života zrakově postižených, ale i pro 

rozvoj hmatu (v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání na http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-

vzdelavani uvedeno jako Rozvoj smyslové citlivosti).

Běžná obchodní síť

Dřevěné skládačky (věž, vhazovací krabice, dřevěná abeceda, dřevěná čísla atd.) jsou hračky z běžné sítě pro malé 

děti. Důležité je dodržet stejné zásady jako u hodně malých dětí, kterým je hračka určena (nezávadná barva, 

bezpečnost na hmat, odolnost). Možnosti, kde nakoupit, jsou např.: 

• www.montebu.cz (fa GOKI: vkládačka, skládací věž, abeceda, čísla na desce),

• www.svet-her.cz,

• www.ucimeseradi.cz (krásné stránky, obchod vedou rodiče, kteří mají autistického syna).

Určitě by se dalo něco objevit v běžném hračkářství. Důležité je si při nákupu vždycky rozmyslet, pro jakou skupinu 

uživatelů a účel se hračka pořizuje. Pokud je to možné, je fajn si před nákupem vyzkoušet, jestli člověk sám hmatově 

pozná, oč se jedná. Někdy je hračka krásně barevná, vizuálně zajímavá, ale hmatově nerozpoznatelná. 

Výroba pomůcek

Hmatové pexeso je také velmi oblíbené a dá se vyrobit celkem jednoduše. Dobře se na něm zkoušejí materiály i tvary. 

Pro menší děti je ale rozhodně mnohem důležitější materiál.

Využít lze samozřejmě také předměty denní potřeby. Děvčatům se hodně líbí broušené korálky (třeba navlečené na 

šňůře – nekutálejí se a nedají se spolknout).

Hodí se všechno, co by pro děti mohlo být atraktivní, tvarově zajímavé a tematicky by zapadlo do besedy.

Konzultace pro knihovníky je samozřejmě možná a vítaná. Kontakt na kolegyni ze zvukové knihovny pro nevidomé a 

slabozraké v Knihovně města Hradce Králové: Mgr. Kateřina Knytlová, 495 075 026, knytlova@knihovnahk.cz.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

[1] Více o projektu interaktivního konceptu vzdělávání na http://www.fortes.cz/reference/.

[2] Info na http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/pujcovny/zvukova-knihovna.

[3] https://www.tyflopomucky.cz/praha/hmatove-knihy/1445-Omalovanky-reliefni-Ptaci.html

[4] https://www.tyflopomucky.cz/praha/hmatove-knihy/1448-Kniha-reliefni-Bludiste-pro-nejmensi.html



[5] Zkratka Royal National Institute for the Blind, volně přeloženo jako Královský národní institut pro nevidomé. Jedná se 

o přední britskou charitu, která podporuje slepé a slabozraké lidi.

[6] https://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-domacnost/1598-Indikator-hladiny-RNIB-zluty-s-

magnetem.html

[7]https://www.tyflopomucky.cz/praha/vyhledavani?

orderby=position&orderway=desc&search_query=klapky&submit_search=Hledat
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