
Tichá kavárna roste
Právě dnes je to rok, co byla otevřena

první kavárna s neslyšící obsluhou –
TTiicchháá kkaavváárrnnaa,, která se nachází v Praze
poblíž metra Ládví (Burešova 12). Kavár-
na je úspěšným sociálním podnikem, jenž
nabízí pracovní příležitosti neslyšícím
pracovníkům a současně milé prostředí

pro odpočinek u dobré kávy či
voňavého čaje všem věkovým
skupinám obyvatel. Těší nás, že
Haló noviny byly jedněmi z prv-
ních sdělovacích prostředků, které o její
existenci informovaly. 

Letošní podzim kavárna rozšiřuje svou

nabídku – vedle kurzů znakového jazyka
nyní nabízí i zázemí pro kulturní akce.
Nová dramaturgie přichází s bohatým
programem pro celou rodinu, neslyšící
i slyšící: výtvarné workshopy a vernisáže

slyšících i neslyšících umělců, kino, diva-
dlo, koncerty. Akce jsou tlumočeny do
znakového jazyka.

Právě dnes oodd 1144 hhooddiinn v kavárně pro-
bíhají celodenní hravé oslavy pro všechny
návštěvníky, vv 1188 hhooddiinn vystoupí pěvecký
sbor Gabriel.

Kavárna s neslyšící obsluhou má otev-
řeno ddeennnněě oodd 1144 ddoo 2222 hhooddiinn..

Obvyklé omyly a mýty
l KKaažžddýý,, kkddoo nneessllyyššíí,, ppoouužžíívváá zznnaakkoovvýý
jjaazzyykk..

Ne. Někteří lidé přišli o sluch ve věku,
kdy už se naučili mluvit. To jsou lidé
ohluchlí. Jejich prvním jazykem byl
mluvený jazyk. Tito lidé mohou znako-
vat (znakovaná čeština se od znakového
jazyka velmi liší; je to český jazyk, pod-
porovaný jednotlivými znaky ze znako-
vého jazyka. Znakový jazyk je samostat-
ný svébytný jazyk, naučit se jej je stejně
obtížné jako naučit se cizí jazyk).
l KKddyyžž nněěkkddoo zzttrraattíí sslluucchh,, aauuttoommaattiicckkyy
ssee nnaauuččíí ooddeezzíírraatt..

K odezírání musí mít člověk vrozené
vlohy, stejně tak, jako nemá každý slyšící
člověk hudební sluch. Jen na základě před-
pokladů a v podnětném prostředí si může
člověk vypěstovat schopnost odezírání.
l KKaažžddýý,, kkddoo oohhlluucchhnnee,, zzaaččnnee nnoossiitt 
sslluucchhaaddlloo..

Když někdo neslyší, sluchadlo mu
nepomůže. Pomůže jen těm, kdož mají
aspoň zbytky sluchu. 
l KKaažžddéémmuu,, kkddoo oohhlluucchhnnee,, mmůůžžee ppoommoo--
ccii kkoocchhlleeáárrnníí iimmppllaannttáátt..

To je velmi individuální. 
l NNaa oohhlluucchhllééhhoo mmuussíímmee mmlluuvviitt nnaahhllaass
aa zzbbllíízzkkaa..

To se míjí účinkem. Ohluchlému člově-
ku to naopak může působit problémy při
snaze odezírat, protože deformuje jinak
standardní mluvní pohyby. Jsme-li blízko,
nemůže na ústa zaostřit zrak.
l KKddyybbyy ddooššlloo ppřřii vvzzáájjeemmnnéé kkoommuunniikkaa--
ccii kk oommyylluu,, hhnneedd ttoo ppoozznnáámmee..

Člověka se sluchovým postižením
nestačí se zeptat, zda dobře rozuměl. Ani
ohluchlý, ani slyšící nemusejí rozpoznat
včas, že došlo k nějakému omylu, který
může poškodit neslyšícího člověka (viz
bod 8 Desatera).

l OOhhlluucchhllýý ččlloovvěěkk,, kktteerrýý ddoovveeddee ooddeezzíí--
rraatt,, bbuuddee vvžžddyy rroozzuumměětt,, kkddyyžž zzaajjiissttíímmee
vvhhooddnnéé ppooddmmíínnkkyy..

Vhodné podmínky (osvětlení tváře mlu-
vícího, zřetelná výslovnost atd.) jsou jen
částí předpokladů. Schopnost odezírání
blokuje únava, emoce, obavy.
l OOhhlluucchhllýý ččlloovvěěkk,, kktteerrýý hhnneedd nneeooddppoo--
vvíí,, nneemmáá ppoohhoottoovvéé mmyyššlleenníí..

Slyšící člověk slyší informaci a ihned
analyzuje obsah. Ohluchlý člověk však
musí zvládnout při komunikaci více myš-
lenkových operací, proto nemusí být
reakce okamžitá.
l OOddeezzíírráánníí jjee vvllaassttnněě ččtteenníí zzee rrttůů..

Nelze »ze rtů číst«. Ohluchlý člověk se
při odezírání snaží odhadovat, co kdo
říká. Proto při důležitých jednáních
nemůžeme na odezírání spoléhat. Nejspo-
lehlivější je ohluchlému sdělení napsat.

ZZ ppooddkkllaaddůů MMggrr.. VVěěrryy SSttrrnnaaddoovvéé

DESATERO KOMUNIKACE
S LIDMI SE SLUCHOVÝM

POSTIŽENÍM
1. Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postiže-

ním navážeme zzrraakkoovvýý kkoonnttaakktt. Pokud se na nás
nedívá, můžeme jej upozornit lehkým dotykem. Zra-
kový kontakt udržujeme po celou dobu rozhovoru.

2. Každého člověka se sluchovým postižením se
zeptáme, zda chce mluvit, odezírat, psát nebo po-
užívat znakový jazyk. Otázku můžeme i napsat.

3. Odezírání bez pomoci sluchu není spolehlivá meto-
da, dochází při ní často k omylům. Mějme na pamě-
ti, že úspěšnost odezírání je snížena při fyzické či
psychické nepohodě. Odezírající osobě předem
sdělíme téma hovoru. NNeessmmíímmee ssii zzaakkrrýývvaatt úússttaa!!
DDbbáámmee nnaa zzřřeetteellnnoouu vvýýsslloovvnnoosstt aa mmlluuvvíímmee vvoollnněějj--
ššíímm tteemmppeemm.. Zdůrazňujeme klíčová slova.

4. Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nneezzvvyyššuujjee--
mmee hhllaass aa nneekkřřiiččíímmee.. Zajistíme vhodné poslechové
podmínky.

5. Doprovází-li člověka se sluchovým postižením tlu-
močník či jiná osoba, vvžžddyy oosslloovvuujjeemmee ppřříímmoo ččlloo--
vvěěkkaa,, ssee kktteerrýýmm jjeeddnnáámmee, nikoli jeho doprovod.
Toto je velmi důležité a často se v tomto bodě chy-
buje!

6. Člověku se sluchovým postižením předem naznačí-
me, o čem budeme hovořit.

7. Důležitá sdělení a dotazy raději ooppaakkuujjeemmee a nevá-
háme použít písemnou formu. U neslyšících uživa-
telů znakového jazyka je bezpečnější počkat na tlu-
močníka.

8. Občas požádáme, aby nám člověk se sluchovým
postižením svými slovy sdělil, co nám rozuměl.
NNiikkddyy ssee nneeppttáámmee,, zzddaa rroozzuumměěll,, aallee ccoo rroozzuumměěll.. 

9. Při neúspěšné komunikaci máme na paměti, že jde
o důsledek sluchového postižení, proto k člověku
přistupujeme se stejným respektem jako k člověku
bez postižení. Snažíme se najít cesty, jak se vzá-
jemně lépe dorozumět.

10. Komunikační preference každé osoby se sluchovým
postižením jsou individuální. Proto je nutno projevit
vždy vstřícnost a ochotu přizpůsobit se dorozumívacím
možnostem. ZZ ppooddkkllaaddůů MMggrr.. VVěěrryy SSttrrnnaaddoovvéé
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Cesty dorozumívání mezi 
slyšícími a neslyšícími

V závěru září probíhal v celé ČR
první ročník Týdne komunikace
osob se sluchovým postižením,
o čemž jsme ve zpravodajství infor-
movali. Cílem tohoto Týdne bylo
»otevřít oči« většinové společnosti,
která o problémech takto postiže-
ných lidí zpravidla mnoho neví, upo-
zornit ji na bariéry, se kterými se
neslyšící a nedoslýchaví potýkají. 

V ČR má se sluchem problémy až
půl milionu lidí. Jít na úřad a tam
něco řešit, jít k soudu či navštívit
lékaře, se pro ně stává velkým prob-
lémem, protože bez komunikační
podpory se dorozumívají obtížně.
Přitom způsoby jejich kontaktu se
společností jsou různé, což závisí na
druhu a stupni postižení; na věku,
kdy vznikla hluchota (je-li vrozená,
či důsledek nemoci nebo stáří
apod.); na vlivu rodiny; školy apod.
Zákon č. 155/1998 Sb. ve znění
zákona č. 384/2008 Sb., o komuni-
kačních systémech neslyšících a hlu-
choslepých osob, umožňuje takto
postiženým zvolit si při kontaktu
s úřady z deseti v zákoně uvedených
systémů komunikace takový, který
vyhovuje. Nejčastěji jsou to ččeesskkýý

zznnaakkoovvýý jjaazzyykk (mateřština neslyší-
cích od narození, jazyk svébytný
a plnohodnotný), zznnaakkoovvaannáá ččeeššttiinnaa
a ssiimmuullttáánnnníí ppřřeeppiiss mmlluuvveennéé řřeeččii.

Velcí pomocníci
Neslyšící získali zastání ve služ-

bách tlumočníků do znakového
jazyka (zajišťuje např. Centrum

zprostředkování tlumočníků pro
neslyšící), tlumočení na dálku (přes
internet) umožňuje APPN - Agentu-
ra pro neslyšící (www.appn.cz/tlu-
mocnicka-sluzba-online). 

Zejména pro ohluchlé a těžce
nedoslýchavé je vhodný simultánní
přepis mluvené řeči,
který zajišťuje
Centrum zprostřed-
kování simultánní-
ho přepisu České
unie neslyšících
(www.eprepis .cz;
o zavedení této služby se významně
zasloužila Nadace Vodafone ČR).
Ten je ideální nejen při různých
konferencích, seminářích, přednáš-
kách a společenských setkáních, ale
také při soudních jednáních.

Simultánní přepis mluvené řeči
provádějí špičkoví písaři, často
mistři světa, na které je naše země
díky skvělé metodice výuky psaní
tradičně bohatá. Tato služba je
vhodná pro lidi, jejichž mateřštinou
je čeština (tedy dokonale ovládají
čtení). V případě přepisu pro jednot-
livce, např. při jednání na úřadu,
sleduje neslyšící text na notebooku
přepisovatele, na hromadných
akcích se text zobrazuje přes pro-
jektor na plátně. O této službě -
možnosti doslovného přepisu – mají
povědomost na všech soudech v ČR
a v případě potřeby se soudní úřed-
níci obracejí na Českou unii neslyší-
cích (ČUN). 

Žel, přístup ministerstva práce
a sociálních věcí k těmto službám,

v 21. století pro neslyšící nezbyt-
ným, nelze hodnotit jako vstřícný,
uvedl JJaarroossllaavv WWiinntteerr z ČUN na tis-
kové konferenci konané v předvečer
letošního Týdne komunikace osob
se sluchovým postižením. Minister-
stvo již po dva roky neposkytlo

Centru zprostředkování simultánní-
ho přepisu finanční dotaci. Služba
přesto díky nadacím a vlastním
zdrojům funguje. 

Velkými pomocníky ČUN jsou
odborníci ČVUT. Jejich technika
umožňuje zajišťovat simultánní
přepis na dálku. A protože jde tech-
nický vývoj mílovými kroky kupře-
du, testují se další možnosti – auto-
matický přepis mluvené řeči nebo

přenos lidského hlasu mobilem na
server, který jej převádí do textu,
a ten se zobrazí zpět na displeji
mobilu.

Žijí kolem nás. Na rozdíl od nevidomých, kteří na sebe 
upozorní bílou holí, je na první pohled nepoznáme. Tedy -
pokud zrovna »nehovoří« s dalšími lidmi, rodinnými
příslušníky či přáteli znakovým jazykem. Přesto, nebo právě
proto je třeba vědět, jak s nimi komunikovat. Jak se obracet
k sluchově handicapovaným spoluobčanům, nedoslýchavým
a neslyšícím.

PPoohhlleedd ddoo iinntteerriiéérruu TTiicchhéé kkaavváárrnnyy.. NNaa ssttoollee vváálleeččeekk,, kktteerrýý sslloouužžíí kkee kkoommuunniikkaaccii ss oobbsslluuhhoouu..

JJaarroossllaavv WWiinntteerr zz UUnniiee nneessllyyššííccíícchh
nnaa zzáářřiijjoovvéé ttiisskkoovvéé kkoonnffeerreennccii
vv PPrraazzee vv ppřřeeddvveeččeerr TTýýddnnee kkoommuunnii--
kkaaccee oossoobb ssee sslluucchhoovvýýmm ppoossttiižžeenníímm SSiimmuullttáánnnníí ppřřeeppiiss mmlluuvveennéé řřeeččii nnaa hhrroommaaddnnéé aakkccii

PŘÍŠTĚ V HALÓ RADÁCH: 
NETRADIČNÍ ŽIVÉ PLOTY

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviillaa MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ
FFOOTTOO –– pprrooppaaggaaččnníí mmaatteerriiáállyy ČČUUNN,, AAPPPPNN,, wwwwww..ttiicchhaakkaavvaarrnnaa..cczz aa aauuttoorrkkaa

JJeeddeenn zz vvýýttvvaarrnnýýcchh wwoorrkksshhooppůů


