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Cyklus besed o historii Palaty ke 120. výročí 
otevření Domova Palata - 6. beseda „Mise 
řádových sester“ 

Ve druhé polovině dvacátých let se čím dál častěji 
opakovaly požadavky na zvýšení životního 
standardu obyvatel Palaty. Rostlo napětí mezi 
ústavním personálem, objevovaly se zásadní 
výhrady proti dosud ještě platnému c. a k. 
domácímu řádu. Napjatá situace vyžadovala od 
vedení energické a trvalé řešení. 
18. dubna 1929 podepsal předseda direktoria 
Urbanec smlouvu o „obstarávání domácnosti a 
opatrování“ se sestrami z Kongregace 
dominikánek v Olomouci - Řepčíně. Očekával 
podstatné „zlepšení péče a dosažení 
hospodárnějšího provozu“. Trpělivost, mírnost, ale 
také důslednost a zásadovost sester měla přispět k 
uklidnění poměrů a k nastolení pořádku. 
Když na jaře téhož roku přijelo na Palatu prvních 
šest sester, přepadala je beznaděj. Krutá zima po 
sobě zanechala mrtvé pahýly stromů a 
zdevastovanou zahradu. Další dojmy nebyly o 
mnoho lepší – „všeobecně panující nespokojenost, 
pustota v duších, rozháranost v nejvyšším stupni 
jak u chovanců, tak u služebných, nepořádek v 
domě,…“, tak o tom napsaly v kronice. 
Pod vedením energické převorky Prokopie 



Stejskalové se poměry měnily poznenáhlu. Sestry 
se setkávaly s odmítáním a nesnášenlivostí. 
Konfliktní situace řešily však vždycky domluvou a 
smírně, i v kritických situacích zachovávaly klid. 
A hlavně plnily beze zbytku své pečovatelské 
povinnosti. 
Z jejich podnětu byl zaveden nový domácí řád, 
jehož zásady, normy a předpisy vyplývaly „z úcty 
jednoho k druhému“ a „řídily se přirozeným 
zákonem slušnosti“. Ubytování v ložnicích po 
dvaceti až pětadvaceti vyžadovalo například zákaz 
„příliš hlasitého mluvení, hašteření, vyjadřování 
odporu proti nařízením správy ústavu, rušení 
spolubydlících“, zakazovaly se hádky náboženské 
a národnostní a také „hlučné chování nebo 
prozpěvování na chodbách“. Sestry prosadily i 
nápravu pokažených vztahů mezi ženami a muži. 
Jejich nekompromisní požadavky budou ovšem 
svědci rozvolněné erotiky posledních padesáti let 
považovat za poněkud komické. Například: „Styk 
mezi mužským a ženským oddělením jest přísně 
zapovězen a jest dovolen pouze před průčelím 
budovy, a to jen od 8-12 v poledne a odpoledne do 
stmívání,…“. Společné vycházky po zahradě nebo 
za její bránu jsou naprosto vyloučeny v kteroukoli 
denní i noční hodinu, stejně jako návštěvy na 
pokojích, byť šlo o návštěvu nemocného. Dokonce 



i četba z novin a časopisů, za Francisca Josephina 
oddělená národnostně, může se nyní odbývat jen 
zvlášť pro pohlaví mužské a ženské. 
Nicméně účel podle všeho světil prostředky a 
přísný řád fungoval. Neustálé připomínání a 
kontrola přinášela prý ovoce. Vlídným nabádáním 
byly sestry navíc podporovány i dobovými 
autoritami - při několikeré návštěvě například 
pražským arcibiskupem Kaplanem nebo Msgre 
Celstinem Pastorem, který ale u chovanců proslul 
spíš svým olbřímým darem 1460 lahví piva, i když 
nevíme, zda šlo o lahve litrové, půllitrové nebo 
ještě menší. Nicméně „vyčerpávající práce byla 
provázena požehnáním a polepšením většiny 
chovanců“, konstatuje kronikářka a dokládá to 
konkrétním příkladem vojáka, který přišel za války 
o zrak, ale i o víru, nesmírně trpěl, neustále 
proklínal celý svět a chtěl dokonce skončit 
sebevraždou. Pochopení, ohleduplnost a milosrdné 
zacházení ho časem zcela proměnilo. Prchlivý a 
nesnášenlivý nevěrec nakonec odešel smířen s 
Bohem s lidmi. Po několika následujících letech 
klidu, spokojenosti a prosperity se vše na Palatě 
téměř přes noc převrátilo v opak. Situace po 
Mnichovu na podzim 1938 a po patnáctém březnu 
1939 postavila sestry před téměř neřešitelný úkol. 
Dopisem protektorátního Zemského úřadu z 15. 



července 1940 se neodvolatelně přikazuje do šesti 
týdnů vyklidit Palatu pro internát národních 
německých vychovatelek (Volkspflegerinner 
Seminar) pod záštitou NSDAP. Nová matka 
představená Fulgencie Nehybová, která po smrti 
výkonného ředitele Markupa musela převzít 
odpovědnost za veškerý provoz ústav, byla nucena 
vystěhovat obyvatele s veškerým mobiliářem do 
nouzových prostor na druhém konci Prahy, do 
letních pavilonů Klarova ústavu v Krči. Přestože se 
do nového domova vešly jen postele, kuchyňský 
sporák a nezbytné nádobí a ostatní skončilo, 
doslova skončilo, v okolních stodolách, ústav v 
exilu začal, k údivu všech, brzy zas fungovat. 
Úklid, stravování, praní prádla, vytápění a vše 
ostatní zvládaly s největším vypětím sestry s 
několika pomocnicemi. Když už se zdálo, že ve 
stísněném, ale snesitelném provizoriu se nevidomí 
starci a stařenky dočkají konce války, přišla další 
Jobova zvěst. Na podzim roku 1943 byl jejich 
dočasný byt zabrán pro lazaret německých vojáků. 
Nastalo další trmácení, tentokrát do přeplněných 
pokojů a chodeb ústavu Pod Bruskou. 
Všechna rizika bolavého přesunu nesly na svých 
bedrech zase sestry, především matka Fulgencie. 
Ten, kdo tuší, v jak obrovském stresu se ocitá 
nevidomý člověk, zvlášť ve vysokém věku, je-li 



vytržen z prostředí, v němž se už zorientoval, ten 
chápe. Své svěřence chránila, jak jen mohla. 
Utěšovala, udržovala je v naději, některé dokonce 
zachránila před sebevraždou. Nakonec je dovedla 
na místo, kde mohli přežít, ale sama tu křížovou 
cestu nepřežila. Unavená, vysílená, stíhaná 
těžkými depresemi, nestačila ani ulehnout. 
Oslabený organismus neodolal nákaze obrny. 
Tragický odchod matky Fulgencie na podzim 
1943, kdy jí bylo čtyřicet a Palatě padesát, mnozí 
považovali za symbolický. Dobří lidé odcházejí, 
ale nejsou zapomenuti, na toto téma vznikla řada 
upřímných, naivně poetických vyznání úcty a 
lásky, psaných Braillovým písmem. Chovanka 
Eliška Hořejší napsala v Žalozpěvu k 18. říjnu: 
„Byla nám vším, každému podávala pomocnou 
ruku… uměla pohladit. Neznala oddechu ani 
odpočinku. Ale nám by snesla modré z nebe.“ 
Chovanec Kašpar Sklenička se vyznal formou 
prosté lidové písničky „Proč jsi nám odešla, 
Matičko milá, vždyť jsi k nám ubohým tak dobrá 
byla. Klidně odpočívej v tiché zahradě, 
na malém hřbitůvku na Vyšehradě.“ 
Už měsíc po Květnu 1945 se obyvatelé Palaty 
šťastně vrátili do svého domova. Po nezbytných 
opravách a úklidu se díky sestrám rychle zabydleli. 
Záměry úředníků státní správy, tentokrát už 



domácí, využít jejich krásného domu v klidné 
vilové čtvrti k účelům ministerstev, byly 
zažehnány a nastalo jedno z poměrně klidných 
období. Únorový převrat v roce 1948 a hluk tzv. 
zostřeného třídního boje počátku padesátých let 
nezasáhl tichou péči sester o obyvatele Palaty 
zprvu nijak zvlášť citelně. Sestra Beata vzpomíná 
na domáckou atmosféru a přátelské poměry, které 
nenarušily ani břeskné budovatelské pochody, 
které občas zaznívaly z tlampačů okolního 
místního rozhlasu.  V roce 1957, paradoxně po 
přejití nejhorších let politické zvůle, mise 
dominikánek přece jen násilně skončila. Snad se 
zdálo, že to půjde i bez nich. Ukázalo se, že ne tak 
docela. O patnáct let později, v kritické době 
personální krize, povolává osvícená ředitelka k 
záchraně Palaty Šedé sestry z Řádu sv. Františka. 
Hned příští rok se ve výroční zprávě pro nadřízený 
orgán konstatuje dobovým úředním jazykem, že „s 
nástupem kolektivu(!) řádových sester…“ došlo 
„ke zkvalitnění na zdravotním úseku, což se 
projevilo v péči o obyvatele“. 

Milan Zeman 

 

 
 



Jaro v zahradě Palaty 

 

 



Některé další často se vyskytující virózy – 
pokračování 3. části článku Virová onemocnění 
- virózy  
Opar rtu a pohlavního ústrojí (Herpes labialis et 
Herpes genitalis) 
           Onemocnění způsobuje virus HSV1 nebo 
HSV2. K infikování virem HSV1 dochází velmi 
záhy od matky již v 1.-5. roce života. Primární 
infekce má bezpříznakový průběh a částice viru se 
usídlí v nervových vláknech v oblasti trojklaného 
nervu (N. trigeminus), bloudivého nervu (N.vagus) 
a křížové pleteně (plexus  sacralis). Infekce je 
prakticky doživotní, patomorfologické  projevy 
onemocnění vystoupí při náhlém přechodném 
poklesu imunity. Vyvolat jej může nepřeberné 
množství faktorů. Jako příklady lze uvést začínající 
jakékoliv jiné infekční onemocnění, nadměrné 
opálení slunečním zářením, náhlý psychický stres 
(třeba úlek), u žen premenstruální syndrom a 
mnoho dalších, 
         Nejčastější lokalizací je sliznice rtu, méně 
často pokožka jiných míst obličeje, rizikovou 
lokalizací je rohovka. Podstatou onemocnění je 
balonkový zánět buněk výstélky, patřící do 
skupiny dystrofií. Projeví se náhlým svěděním, 
které vzápětí přejde v palčivou bolest, provázející 
zduření postiženého místa. Jeho podstatou je 



přeplnění buněk tekutinou. Buňky praskají a 
ložisko se pokryje tenkou jizvou. Ta opakovaně 
praská a krvácí, rychle však regeneruje, až se 
obnoví nová definitivní buněčná výstelka. Terapie 
je zbytečná a neúčelná např. potírání zubní pastou 
a podobně „léčitelské“ pokusy. Jedině snad při 
velké bolesti analgetikum nebo krátkodobý 
chladivý účinek otřepávání alkoholem v pleťové 
vodě. 
           Opar genitální (Herpes genitalis) je poměrně 
vzácný. Dochází k němu reinfekcí virem HSV2 při 
pohlavním styku, Patomorfologie má stejný obraz 
jako Herpes labialis. Vyznačuje se velikou 
bolestivostí a jsou u něho zduřené uzliny v tříslech. 
Terapie je soustředěna na léčbu bolesti. 
HPV (Hman Papilloma Virus) 
         Virové částice (viriony) zahrnují více kmenů, 
stimulujících růstové faktory epitelu. Růst buněk 
podle druhu kmene může být maligní nebo 
benigní. Kmeny 6 a 11 stimulují růst nezhoubného 
(benigního) nádoru. Špičatého kondylomu, kmen 
16 a 18 maligní rakovinu čípku. 
 
Špičatý kondylom (condiloma accuminata). 
          Špičatý kondylom je nezhoubný nádor, který 
vyvolává silně infekční virus HPV 6 a 11, totožný 
s virem EBV4 (Epsteina-Barrové virus). Inkubační 



doba infekce je dlouhá, průměrně 2 měsíce, může 
však trvat 6 až 8 měsíců. Přenáší se kontaktem, 
nejčastěji pohlavním stykem. Po infekci se nemusí 
hned projevit, může probíhat skrytě (latentně). 
Kondylom roste pomalu, nabývá podoby 
květákovitého  útvaru nebo plochých papul 
s jemně hrbolatým povrchem, bělavé, žlutavé až 
žlutošedé barvy. V české republice postihuje 
převážně ženy, u mužů bývalo vzácné, 
v současnosti počet onemocnění se zvýšil.  
         U žen se kondylom rozvíjí na zevním 
pohlaví, zejména na labiích a čípku. U mužů 
postihuje penis a vnitřní stranu předkožky. Léčí se 
vypálením pomocí elektrokauteru nebo tekutého 
dusíku, při větší velikosti chirurgicky 
       Karcinom čípku je zhoubný nádor, jehož 
původcem je zhoubný virus HPV i zmutovaný 
herpetiformní virus HHV4 (Human herpes virus). 
U mladších osob kmen 16, u starších po 40. roce 
kmen 16 i 18 a zmutovaný kmen HHV4. Nádor 
roste relativně pomalu, ale rychle metastazuje do 
inkvinálních uzlin. Postihuje obě pohlaví, více 
však ženy než muže. Patomorfologický obraz je 
obdobný jako u kondylomu, plochý nebo 
květákovitý útvar, prorůstající do okolí. Nejčastěji 
má podobu spinoceluláního karcinomu. 



       Terapie je chirurgická, případně doplněná 
léčbou cytostatikem, např. Podofylinem. Prevence 
spočívá v pravidelné gynekologické kontrole, u 
mladých osob očkováním vakcínou HPV, ale 
podmínkou úspěchu je aplikace vakcíny před 
zahájením sexuálního styku. 
  
Infekční mononukleoza 
      Mononukleoza je nakažlivé onemocnění, které 
vyvolává virus EBV (Epstein-Barrové Virus). 
Kříží se snadno s herpetiformním virem HHV4 
(Human Herpes Virus). K přenosu infekce dochází 
kontaktem s tělesnými tekutinami, např. slinami, 
infikovanými předměty, ručníkem, hračkami aj. K 
infikování dochází zpravidla již u malých dětí ve 2. 
až 6. měsíci. Infekce proběhne inaparentně (bez 
příznaků), avšak virus zůstane v  organizmu 
usídlen v lymfatických orgánech. Serologická 
vyšetření prokáží až v 95% současné populace 
přítomnost EBV- protilátek. Příznaky se projeví 
zpravidla později, nejčastěji v době dospívání. 
Příčinou tu může být reinfekce či náhlý pokles 
imunity, vyvolaný velkou tělesnou námahou, nebo 
rozvíjejícím se skrytým nádorovým onemocněním. 
      K příznakům akutní exacerbace patří kromě 
nápadné únavy horečka, bolest v krku, zduření 
lymfatických uzlin, zduření tonzil, zvětšení sleziny 



a jater. Onemocnění bývá často považováno za 
angínu, která pochopitelně nereaguje na 
antibiotika. Pří vyšetření krve se potom ukáže 
v krevním obrazu vysoký počet velkých 
lymfocytů. Léčí se symptomaticky, zejména léky 
posilujícími imunitu a jaterní dietou. Nemoc 
probíhá asi 3 měsíce a ještě poté pokračuje několik 
měsíců fyzická slabost. Nepříjemnou vlastností je, 
že může aktivovat některé další choroby např. 
zhoubné nádory, revmatickou artritidu či Crohnovu 
nemoc. 
 
         Zdeněk Vacek 
 

 



Volby do Evropského parlamentu 2014 
 
Ve dnech 23. – 24. května 2014 se konají volby do 
Evropského parlamentu. Tyto volby jsou 
specifické za prvé v tom, že v nich mohou volit 
zaregistrovaní voliči z ostatních 27 členských zemí 
EU, za druhé, že volič, který volí na voličský 
průkaz, tak může učinit v kterékoliv volební 
místnosti na území ČR. 
Nyní se v našem domově připravují podklady pro 
seznamy voličů. Volit může jen občan, který má 
trvalý pobyt ve volebním okrsku číslo 5038, kde se 
nachází Palata, nebo mu byl vydán voličský průkaz 
na kterémkoliv úřadě ČR.  
Na Palatě bude opět zřízena volební místnost, 
s tím, že bude otevřena v pátek 23. května od 14.15 
hodin do 15. 15 hodin. Kdo nebude schopen se ze 
zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, 
volební komise přijde s přenosnou volební 
schránkou za ním do pokoje.  
Volby do Evropského parlamentu má na Palatě na 
starost sociální pracovnice paní Věra Dvořáková. 
Kdo bude chtít volit, a nemá na Palatě trvalé 
bydliště, je nutné co nejdříve nahlásit paní 
Dvořákové, která pak zařídí voličský průkaz.  
 
         Eva Švecová 



Rekapitulace kulturních činností na Palatě 
 
Únorové činnosti byly zahájeny s příchodem 
„skoro“jarního počasí, které nám zahájil p. Mácha 
svým hudebním programem v naší kavárně. Po 
kavárně se s námi p. Mácha u stolu s radostí 
pobavil a svěřil se nám, jak ho těší, když srdečným 
potleskem odměňujeme jeho krásné hrané a 
zpívané staročeské písně. 
Nezvykle teplé a slunečné počasí jsme využili 
s našimi milými a obětavými pečovatelkami při 
procházkách naším parkem. 
6. února nás potěšila paní Dr. Tošovská, zajímavou 
cestopisnou přednáškou o vzdálené Kambodže.  
9. února nám poskytla naše milá pečovatelka Olga 
Mikešová krásný koncertní zážitek svým zpěvem. 
Paní Olga má krásný, školený hlas, a když se sama 
doprovázela na klavír, byl to opravdu koncert na 
vysoké umělecké a společenské úrovni. 
Další hudební zážitek nám uspořádala paní Dana 
při jedné naší lekci muzikoterapie. Úvodem 
zahrála na klavír ukázku české klasické hudby 
skladbou našeho skladatele Dusíka. Ten je 
v hudebním světě považován za skladatele 
„Mozartovského stylu“. Pak jsme se seznámili 
s ukázkou nahrávky autentického hlasu naší 
světové známé zpěvačky Emy Destinové. Jako 



další bod tohoto programu nám přečetla paní 
Zuzanka část zajímavého životopisu světového 
hudebního genia W. A. Mozarta.  
A protože naši obyvatelé mají hudbu rádi, opět 
s radostí přivítali Honzu Jareše s jeho virtuózním 
hraním na klavír při naší oblíbené kavárně. Zahrál 
a zazpíval nám naše národní písně. 
Během února se připravují 3 taneční páry pod 
vedením paní Dr. Jílkové na vystoupení na akci 
„Když Palata tančí“. Páry si svoji taneční produkci 
připravují na písničku „Pohádka mládí“. 
19. února nám manželé Máchovi poskytli opět 
jeden vynikající hudební zážitek. Paní Máchová – 
virtuoska hry na housle – zahrála řadu nádherných 
koncertních skladeb s doprovodem klavíru p. 
Máchy. 
20. února pan profesor Vacek pro nás uspořádal 
zajímavou přednášku na téma „Alzheimerova 
choroba“.  
Takto i v krátkém měsíci únoru dovede naše Palata 
obohatit život nás seniorů a proto tomuto 
výjimečnému domovu vyslovují všichni její 
obyvatelé upřímný dík. 
 
Zažily a zapsaly: Emilie Boorová, Antonie 
Králová, Růža Kulísková, Marie Máchová 
 



 

 



Kulturní a společenský program na měsíc 
duben 
 
1. dubna ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 
2. dubna v 15.00 hodin 
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila 
s názvem „Bylo to v měsíci Hapríli“. 
3. dubna ve 14.30 hodin 
Beseda s herečkou Evou Hruškovou – Popelkou a 
její sestrou Janou Hruškovou. Zazní písničky 
z Popelky a z 30. – 60. let (Slunečnice, Život je jen 
náhoda, Dívka v rytmu zrozená, Lavička 
v jasmínu, Jen pro ten dnešní den a další).  
8. dubna ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 
OSLO. 
10. dubna v 10.00 hodin 
Druhý ročník akce „Když Palata tančí“. 
Od 14.00 hodin k tanci a poslechu zahraje 
dechovka Dvořanka. 
13. dubna ve 14.00  
Vystoupení Etno-symfonetického orchestru 
hudebního skladatele Jaromíra Vogela Šarbilach. 
14. dubna v 15.00 hodin 
Návštěva muzikálové komedie v Divadle 
Broadway – veřejné generálky „Adam a Eva“. 



Odjezd ve 14.00 hodin, návrat v cca 18.00 hodin. 
15. dubna ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje country 
kapela Krišpín Band. 
17. dubna ve 14.30 hodin 
Další z cyklu pokračování Zůstaň tu s námi, 
muziko česká s názvem „ Vítáme tě jaro, aneb 
hodyhodydoprovody“. Komponovaný pořad slova, 
hudby q poesie, přibližuje posluchačům tradiční 
oslavy svátků velikonočních v Praze koncem 19. 
století a zvyky, dodržované v době postní až po 
Červené pondělí.  
22. dubna ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 
24. dubna ve 14.30 hodin 
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové 
s názvem „Brala jsem drogy“. Představení podle 
knihy Náruživost od Josefa Klímy. 
29. dubna ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 
v 10.00 hodin 
Přednáška pana profesora Vacka na téma „Zažívací 
poruchy v pozdním věku, terapie a prevence“.  
 
V případě hezkého počasí uspořádáme grilování na 
zahradě. Na všechny akce jste srdečně zváni spolu 
s vašimi přáteli a příbuznými.  



Velikonoce 
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného 
současně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. 
Od počátku se křesťané snažili oddělit velikonoce 
od židovského svátku pesach. Vedli se také spory o 
datum mezi Alexandrií a Římem.  
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem 
křesťanské církve, je spojený s památkou umučení 
a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě 
v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na 
svátek židovský - pesach - památka vysvobození 
Židů z egyptského zajetí a později také oslavovali 
příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek 
zemědělských prací.  
Na velikonoce se křesťané připravují 40ti denním 
obdobím nazývaným postní doba, které začíná 
Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé 
toužící přijmout křest zintenzivnili svoji přípravu. 
Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak sami 
svou víru oživili. Po velikonocích nastává 
velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků 
"Seslání Ducha svatého", kdy se připomíná další 
událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. 
Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se 
vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim 
Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostane se jim 
posily Ducha svatého. Což se stalo za 10 dní. 



Velikonoční koledy 
 

 
 

Malý koledníček 
Já jsem malý koledníček, tetičko 
přišel jsem si pro červený vajíčko. 
Pro vajíčko červený, 
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 
koledníček milý? 
 
Hody, hody, doprovody 
Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li, malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička Vám snese jiný 
 
 
 



Velikonoční pro kluky 
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám,    
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 
 
Velikonoční pro holky 
Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 
 
Paní mámo 
Paní mámo zlatičká, darujte nám vajíčka, 
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 
    

  

 



Na obzoru nový pomocník nevidomých pro 
samostatný pohyb   
 
Klienti Pobytového rehabilitačního a 
rekvalifikačního střediska Dědina měli v pondělí 
24. 3. 2014 možnost seznámit se s vývojovým 
programem španělského výzkumného navigačního 
projektu pro nevidomé na detekci překážek 
v úrovni horní části hrudníku a hlavy, tj. v úrovni, 
kde nemohou dohledávat bílou holí. 

 

Ředitel španělského výzkumného projektu 
Tech4freedom pan Jaume Cunill (čti žaume kunij) 
s partnerkou, která překládala klientům pokyny i 
vyplňovala výzkumné dotazníky, umožnil českým 



nevidomým, aby mu poskytovali informace při 
zkoušení zařízení. Díky tomu se může detektor 
statických i mobilních překážek optimálně nastavit. 
Jako aplikace mobilního telefonu bude moci 
perspektivně sloužit nevidomým v praxi, aby se 
bezpečněji mohli samostatně pohybovat.   
Jak vyzkoušení probíhalo? Cesta byla virtuální na 
počítačovém simulátoru. Klient dostal sluchátka, 
která nebyla přímo na uších, ale informace se 
převáděla do ucha přes kontakt na kůži na kosti 
před uchem (kde je převodní sluchový systém), 
takže člověk může dobře vnímat i vnější zvukové 
podněty. V ruce měla pokusná osoba krabičku se 
čtyřmi tlačítky simulující její pohyb. Do sluchátek 
přicházel zvukový signál o blížící se překážce ať 
statické či mobilní (např. jiný člověk v cestě) buď 
na pravé či levé straně. Ovládání tlačítek 
umožňovalo se překážce vyhnout. Při další verzi 
pokusu přibyl i slovní pokyn jděte vpravo či vlevo 
a podle toho se zmáčkla další tlačítka.  
Z popisu může simulace překážek zvukovým 
navigačním systémem vypadat složitě, ale v praxi 
to složité nebylo. Experiment vyžadoval od 
pokusné osoby dobré soustředění a pohotovost 
v reagování. Právě reagování jednotlivých 
účastníků je důležité pro dobré nastavení zařízení.  



Projekt jistě výhledově najde uplatnění v navigaci 
při chůzi nevidomých.  
Kdo by měl zájem o více informací o daném 
výzkumném projektu, dozví se je na stránkách 
www.tech4freedom.net 
 

 
 

         Anna Jílková 

 



Závist 
 
V ulici pod Vyšehradem 
ve starodávném domečku 
žily od školních roků 
dvě ženy středního věku. 
 
Jedna byla bruneta 
s černými vlasy i očima, 
přátelé jí říkali „čertíku“,  
druhá byla blondýna 
s očima modrýma 
všichni ji říkali „andílku“. 
 
Obě ženy přezdívku přijaly. 
 
Nikdy se nenavštěvovaly 
kdykoliv se potkaly 
honem oči sklopily 
jedna druhé záviděly 
přirozenou barvu vlasů. 
 
Vlasy si přebarvily 
a stejně si dál záviděly… 
 
        Jiřina Vohrnová 
 


